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Tässä tutkielmassa tarkastellaan organisaation epäonnistumista ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden 
seurauksena. Tutkielmassa analysoidaan ja tulkitaan Nokian matkapuhelinliiketoiminnan yksikön johtoryh-
mässä ja hallituksessa vuosina 1992-2013 toimineiden henkilöiden päätöksentekoa ja sen yhteyksiä Nokian 
matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumiseen.  

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumista on aiemmissa tutkimusyhteyksissä lähestytty liiketoi-
minta- ja strategia-analyysien sekä epäonnistuneen johtamisen näkökulmista. Tämä tutkielma tarjoaa johta-
mistutkimuksen kentälle kuitenkin uuden näkökulman, sillä epäonnistumista tarkastellaan päätöksenteon teo-
rioiden avulla. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostetaan ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden 
ympärille, joita on aiemmissa tutkimusyhteyksissä tarkasteltu toisistaan irrallisina teorioina. Tässä tutkielmassa 
teoriat kuitenkin yhdistetään heikentynyttä päätöksentekoa kuvaavaksi viitekehykseksi. Yhdistämisen myötä 
teorioiden ympärille saadaan muodostettua aiempaa syvällisempi ymmärrys, minkä lisäksi teoriasynteesi mah-
dollistaa muun muassa teorioihin kohdistuneeseen kritiikkiin vastaamisen aiempaa paremmin. 

Tutkielman empiirinen aineisto koostuu elämäkerrallisesta kirjallisuudesta, jota analysoimalla Nokiassa tehtyjä 
päätöksiä suhteutetaan tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Laajasta saatavilla olleesta aineistosta rajat-
tiin tarkasteltavaksi lopulta neljä narratiivista elämäkertaa, joita analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin 
avulla. 

Tutkielman keskeisenä tuloksena syntyi kuvaus ja tulkinta Nokian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumi-
sesta heikentyneen päätöksenteon seurauksena. Ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden keskeisimmiksi 
edeltäviksi tekijöiksi havaittiin rakenteelliset epäkohdat, kuten organisaatiokulttuuri, organisaatiossa toimivien 
jäsenten samankaltaistuminen ja eristäytyminen sekä johtajan ominaisuuksiin, johtamistapaan ja johtamiskult-
tuuriin liittyvät tekijät. Edeltävien tekijöiden osalta myös tilannekohtaisilla tekijöillä, kuten organisaation histori-
alla ja aiemmalla menestyksellä sekä ulkopuolelta tulevalla paineella havaittiin olleen vaikutuksia. Heikenty-
neen päätöksenteon oireiksi Nokian tapauksessa nostettiin ylimielisyys ja kilpailijoiden vähättely, kyvyttömyys 
vaatia perusteluja päätöksille, sokea usko päätösten oikeellisuuteen sekä paine yksimieliseen ajatteluun. No-
kian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumista kuvaavia tekijöitä olivat virhearviot päätöksenteossa, joiden 
lisäksi päätöksenteon kaoottisuus ja sekavuus korostuivat. 
 
Keskeiset johtopäätökset tiivistyvät neljän havainnon ympärille. Ensiksi, erityisesti organisaatio- ja johtamis-
kulttuuriin liittyvät kysymykset sekä jäsenten samankaltaistuminen ja eristäytyminen edesauttavat ryhmäajat-
telun ja organisaation tyhmyyden syntymistä. Toiseksi, organisaation menestys saattaa kasvattaa riskiä ilmi-
öiden voimistumiseen. Kolmanneksi, ylimielisyys, kapeakatseisuus, päätösten perustelemattomuus ja mielipi-
teiden rajoittaminen ovat leimaavia ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden oireita. Viimeiseksi, organisaa-
tion epäonnistuminen ilmenee ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden teorioiden valossa ennen kaikkea 
yksipuolisuutena, sekavuutena ja kiireenä päätöksenteossa. Tutkielman tulokset vahvistavat siten aiempien 
tutkimusten tuloksia, mutta avaavat myös uusia näkökulmia erityisesti ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyy-
den seurausten osalta. Käytännössä tutkielman tulokset tekevät näkyviksi päätöksentekoon liittyviä haitallisia 
tekijöitä, joiden tunnistaminen saattaa auttaa ennaltaehkäisemään päätöksenteon heikentymistä ja organisaa-
tion epäonnistumista. Jatkotutkimuksissa ryhmäajattelua ja organisaation tyhmyyttä voisikin yleisesti tarkas-
tella juuri ennaltaehkäisemisen ja oppimisen näkökulmista. Nokian matkapuhelinliiketoimintaa voitaisiin jat-
kossa tutkia niin ikään organisaation tyhmyyteen liittyvän oppimisnäkökulman kautta ja tarkastella, onko orga-
nisaatiossa opittu aiemmin tehdyistä virheistä ja epäonnistumisista. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Erään aikakauden loppu 

Yliopistohistoriani ensimmäisellä luennolla, syyskuussa 2013, istuin Tampereen yliopiston 

luentosalissa ja kuuntelin, kuinka liituraitapukuun sonnustautunut silloinen Sammon, Nor-

dean ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos ruoti tiukoin sanankääntein suo-

malaista talouselämää. Kyseisen aamun lehdet ja lööpit olivat olleet täynnä toinen toistaan 

mehevämpiä Nokia-otsikoita, jotka olivat syntyneet Nokian ilmoittaessa matkapuhelinlii-

ketoimintansa myynnistä Microsoftille. Helsingin Sanomien uutisessa kansanedustaja Timo 

Soini sanoi ”Ryöstön olevan liian vahva ilmaus, mutta kaappaus – sillä nimellä minä sitä 

kutsuisin” (Saarinen, 2013). Otsikoissa sanailtiin myös epäilevään sävyyn ”Microsoftin 

myyrästä” (Hänninen, 2013) viitaten Nokiassa vielä tuolloin toimineeseen toimitusjohtaja 

Stephen Elopiin. Erään uutisen mukaan kalevalaiseen kansantarustoomme oli tapahtuminen 

myötä lisätty uudistettu runo itse Sammon tuhosta (Rautio, 2013). Yritysvalmentaja ja lii-

kemies Jari Sarasvuo (2013) puolestaan kyseli Twitterissä: ”Mitä järkeä on maksaa 19 mil-

joonaa euroa liksaa epäonnistujalle?” viitaten Stephen Elopin saamiin palkkioihin. Lehdissä 

ja sosiaalisessa mediassa käytyjen keskustelujen perusteella Nokia oli monen suomalaisen 

mielestä epäonnistunut ajautuessaan tilanteeseen, jossa yhtiön matkapuhelinliiketoiminta 

myytiin yhdysvaltalaiselle Microsoftille. Björn Wahlroos aloitti luentonsa: ”Suomalaiset 

ovat kehittäneet yhden mahtavan tavaran; se myytiin eilen.” 

Miksi Nokialle kävi kuten kävi? Nokian kasvua maailman johtavaksi matkapuhelinten val-

mistajaksi ja taantumista toimialan perustyöläiseksi on kuvailtu ja analysoitu talouskirjalli-

suudessa ja Nokian historiikeissa melko laajasti (ks. esim. Häikiö, 2009; Doz & Wilson, 

2018). Kauppa- ja johtamistieteissä tehdyt analyysit ja tutkimukset ovat usein etsineet seli-

tyksiä Nokian strategisista ratkaisuista ja liiketoimintamalleista, joskin myös johtamisnäkö-

kulmaa on korostettu (ks. esim. Bhatt, 2005; Carral & Kajanto, 2008; Aspara, Lamberg, 

Laukia & Tikkanen, 2011; Jin & Yin, 2015). Bouwmanin, Carlssonin, Carlssonin, Nikoun, 

Sellin ja Waldenin (2014) mukaan keskeisimmät epäonnistumisen tekijät liittyivät Nokian 

liiketoiminnan arkkitehtuuriin ja liiketoiminnan johtamiseen. Lisäksi Nokian kyvyttömyys 

luoda matkapuhelimiinsa internetin aikakaudelle soveltuva käyttöjärjestelmä, kyvyttömyys 

analysoida markkinasegmenttejä sekä puutteellinen ja virheellinen tulevaisuuden analy-

sointi olivat heidän mukaansa merkittävässä roolissa. Dozin ja Wilsonin (2018, 2) mukaan 
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Nokian liiketoiminnan epäonnistumista voidaan puolestaan tarkastella kolmesta näkökul-

masta. Ensiksi, schumpeterianistisen näkemyksen perusteella kyse on luovasta tuhosta, 

jossa markkinoiden vanhojen toimijoiden heikentyminen nähdään luonnolliseksi ja väistä-

mättömäksi ilmiöksi. Luovan tuhon ajatellaan tapahtuvan markkinoille saapuvien uusien 

toimijoiden myötä, jotka syövät markkinoilla jo olevien yritysten liiketoimintaa pois. 

Toiseksi, voidaan ajatella, että organisaation epäonnistuminen johtuu liiketoiminnan mur-

roksesta aiheutuvasta muutoksesta. Kolmanneksi, epäonnistumisen on nähty olevan seu-

rausta puutteellisesta ja virheellisestä johtamisesta sekä heikentyneistä johtamisen proses-

seista. Doz ja Wilson (2018, 2) ovat arvioineet, että viimeinen näkökulma on tutkimuksel-

lisesti hedelmällisin, sillä luovaa tuhoa ja liiketoiminnan murrosta voidaan jossain määrin 

ohjailla johtamisen avulla. Lisäksi Doz ja Wilson (2018, 2) toteavat, että Nokian heikenty-

minen alkoi jo kauan ennen kuin esimerkiksi Apple ja Google saapuivat matkapuhelinmark-

kinoille. Myös Laamanen, Lamberg ja Vaara (2016) ovat tutkineet Nokian matkapuhelinlii-

ketoiminnan menestystä ja epäonnistumista johtamisen näkökulmasta. Heidän tarkastelunsa 

perusteella sekä Nokian menestyksen että epäonnistumisen taustalla yksittäisten johtajien 

roolit olivat merkittävässä asemassa. 

Päätöksenteon teorioihin pohjautuvaa akateemista tutkimusta on kuitenkin tehty Nokiasta 

hyvin vähän, jos lainkaan. Esimerkiksi ryhmäajattelun (Janis, 1972, 1982) ja organisaation 

tyhmyyden teorioiden (Alvesson & Spicer, 2013) yhteyksiä Nokian matkapuhelinliiketoi-

minnan epäonnistumiseen ei parhaan tietoni valossa ole aiemmin tutkittu. Aiemmassa tut-

kimuskirjallisuudessa on jossain määrin sivuttu teorioiden mukaisia olettamuksia ja käsit-

teitä, mutta laajamittaisia tutkimuksia aihepiirin ympärillä ei vielä ole tehty. Tunnistin tä-

män tutkimusaukoksi, jota pyrin tämän tutkielman avulla täyttämään. Tutkielman keskei-

senä lähtökohtana toimi hypoteesi ja oletus siitä, että Nokian matkapuhelinliiketoiminnan 

epäonnistumista voidaan tutkia tarkastelemalla Nokian hallituksen ja johtoryhmän päätök-

sentekoa. Hypoteeseja ja oletuksia vahvisti se, että aiemmissa tutkimuksissa epäonnistunut 

päätöksenteko ja johtaminen on tunnistettu yhdeksi Nokian epäonnistumisen merkittäväksi 

tekijäksi. Tutkielmassa muodostan teoriasynteesin ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyy-

den teorioiden välille. Kyseistä teoriasynteesiä hyödyntäen tarkastelen Nokian hallituksen 

ja johtoryhmän päätöksentekoa ja luon yhden tulkinnan Nokian matkapuhelinliiketoimin-

nan epäonnistumisesta. 
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Ryhmäajattelun teoria pohjautuu Janisin (1972, 1982) tutkimuksiin, joiden mukaan ryh-

missä tehtävillä päätöksillä on taipumus vinoutua ja vääristyä. Ryhmäajattelun teorian mu-

kaan vääristymä saa alkunsa edeltävistä tekijöistä: ryhmän kiinteydestä, rakenteellisista epä-

kohdista ja tilannekohtaisista tekijöistä. Edeltävät tekijät aiheuttavat oireita, joita ovat ryh-

män kyvykkyyksien yliarvioiminen, kapeakatseisuus päätöksenteossa sekä paine tehdä yk-

simielisiksi koettuja ratkaisuja. Ryhmäajattelussa keskeistä on siten se, että ilmiön myötä 

ryhmä saattaa altistua tekemään päätöksiä, joiden seurauksia ei kyetä arvioimaan kriittisesti 

(Janis, 1972, 1982). Vaihtoehtojen arvioinnin sijaan ryhmässä päädytään tekemään yksi-

mielisiksi uskottuja päätöksiä ja kompromisseja, joiden seurausten tarkastelu on puutteel-

lista. 

Tämän tutkielman toinen keskeinen päätöksenteon teoria, organisaation tyhmyys, sisältää 

samansuuntaisia perusolettamuksia kuin ryhmäajattelu. Organisaation tyhmyydessä on kä-

sitteellisesti kyse organisaation älykkyyden vastakohdasta. Teorian valossa organisaatioi-

den älykkyys liittyy kyvykkyyteen tehdä päätöksiä, jotka hyödyntävät organisaation kogni-

tiivista kapasiteettia esimerkiksi tietoa, informaatiota, lahjakkuuksia, kyvykkyyksiä ja op-

pimista (Alvesson & Spicer, 2012). Organisaation tyhmyys voidaan siten käsittää kyvyttö-

myydeksi hyödyntää tätä kapasiteettia. Ryhmäajattelun tavoin myös organisaation tyh-

myyttä ilmentää joukko näkyviä tekijöitä. Esimerkiksi Doaeen, Shirvanin ja Safarin (2013) 

mukaan organisaation tyhmyys ilmenee muun muassa kyvyttömyytenä oppia aiemmin teh-

dyistä virheistä, pyrkimyksenä säilyttää vallitsevat olosuhteet, heikentyneenä organisaa-

tiokulttuurina sekä heikentyneenä johtamisena ja kommunikointina. Vaikka organisaation 

tyhmyys sisältää käsitteenä melko negatiivisen varauksen on syytä korostaa, että teoria ei 

viittaa yksilöiden henkilökohtaiseen tyhmyyteen. Tyhmyys ei synny yksilöissä, vaan yksi-

löiden yhteistoiminta saa aikaan heikentynyttä päätöksentekoa, joka ilmenee organisaation 

tyhmyytenä (ks. esim. Doaee ym. 2013). Myös Alvesson ja Spicer (2012) ovat korostaneet, 

että organisaation tyhmyyden tutkimuksessa on tarkoituksena tunnistaa päätöksenteosta 

niitä tekijöitä, jotka aikaansaavat ryhmän kollektiivista tyhmyyttä. Lisäksi on ajateltu, että 

teorian tarkoituksena on organisaation tyhmyyden tekijöiden näkyväksi tekeminen, joka 

auttaa organisaatioita ennaltaehkäisemään tyhmyyden ilmenemistä. 

Ryhmäajattelun teoriaa on hyödynnetty aiemmin muun muassa organisaatioiden epäonnis-

tumista käsittelevissä tutkimuksissa. Esimerkiksi lentoyhtiö Swissairin vuoden 2002 kon-

kurssia sekä vähittäiskauppaketju Mark & Spencerin liiketoiminnan ongelmia on tulkittu 
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ryhmäajattelun käsitteiden avulla (ks. esim. Hermann & Rammal, 2010; Mellahi, Jackson 

& Sparks, 2002). Lisäksi ryhmäajattelua on tutkittu poliittisen päätöksenteon yhteydessä 

(ks. esim. Janis, 1972, 1982). Organisaation tyhmyyttä käsitteleviä tutkimuksia on sen sijaan 

tehty melko vähän ja valtaosa tutkimuksesta on ollut ilmiötä teorian tasolla kuvailevaa (ks. 

esim. Mellahi & Wilkinson, 2004; Alvesson & Spicer, 2012). Käytäntöön tutkimusta on 

kuitenkin sidottu tarkastelemalla organisaation muutosta älykkäästä organisaatiosta kohti 

organisaation tyhmyyden teorian mukaista organisaatiota (ks. esim. Doaee ym., 2013). Sekä 

ryhmäajattelun että organisaation tyhmyyden teorioita on kritisoitu esimerkiksi siitä, että 

kummankaan teorian avulla ei voida huomioida kaikkia päätöksentekoon liittyneitä seikkoja 

(ks. esim. Peterson ym., 1998; Paulsen, 2017). Jotta päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja 

voitaisiin arvioida ja ottaa huomioon aiempia tutkimuksia laajemmin, päädyin tässä tutkiel-

massa yhdistämään tutkimuskeskustelut ja luomaan niiden välille teoriasynteesin, jonka 

avulla organisaation epäonnistumista tulkitaan. 

Tämä tutkielma tarjoaa niin johtamistutkimukseen kuin käytännön johtajuuteen näkökul-

mia, jotka parhaimmillaan auttavat ennaltaehkäisemään epäonnistuneen päätöksenteon syn-

tymistä. Organisaatioiden epäonnistumisen ympärillä käytävä keskustelu ylipäätään saattaa 

tarjota liikkeenjohdolle ideoita, joiden avulla on mahdollisuus uudistaa esimerkiksi johta-

misen käytäntöjä (ks. esim. Laamanen ym., 2016). Lisäksi Grayn ja Cooperin (2010) mu-

kaan organisaatioilla on mahdollisuus oppia enemmän virheistään kuin menestyksestään. 

Tällöin epäonnistumiseen johtavien tekijöiden tarkastelu saattaa auttaa esimerkiksi inno-

vaatioprosessien tehostamista ja tätä kautta toimia menestyksen avaimena. Lopuksi, pyrin 

tämän tutkielman avulla paikkaamaan liikkeenjohdon kirjallisuuden ja todellisuuden välistä 

ristiriitaa syventämällä tarkastelua tehtyjen päätösten taustojen analyysiin. Esimerkiksi 

Pfeffer ja Fong (2002) ovat esittäneet huolensa siitä, miten liikkeenjohdon kirjallisuudessa 

usein keskitytään analysoimaan tapahtumia ja tehtyjen päätösten seurauksia, vaikka tärke-

ämpää olisi keskittyä siihen, miksi ja millaisissa olosuhteissa näitä päätöksiä on tehty. 

Globaali taloushistoria tuntee vain muutamia korkean profiilin yrityksiä, jotka ovat käytän-

nössä ensin luoneet maailmaa mullistavan toimialan, johtaneet sitä vuosikausia, luoneet it-

sestään yhden maailman arvokkaimmista brändeistä ja lopuksi epäonnistuneet nopeasti 

(Doz & Wilson, 2018, 1). Nokian matkapuhelinliiketoiminnan tarina on yksi tällaisista. 
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Mutta miksi? Tämä tutkielma tarjoaa yhden vaihtoehdon ja näkökulman tarkastella tapah-

tunutta. Ennen varsinaista tarkastelua on syytä kuitenkin lyhyesti syventyä siihen, millai-

sesta yhtiöstä Nokiassa yleisellä tasolla oli kyse. 

1.2 Nokia – Suomen teknologiateollisuuden kruununjalokivi 

Tässä luvussa esitetyn suppean historiallisen katsauksen avulla pyritään tarjoamaan lukijalle 

pohja ja käsitys siitä, millaista ja miten rakentunutta yhtiötä tutkielmassa ylipäätään käsitel-

lään. Luvussa esitellään Nokian matkapuhelinliiketoiminnan osalta keskeisiä historiallisia 

ajankohtia, joiden avulla luodaan tarkempi kuva ympäristöstä, jossa tutkielmassa tarkastel-

tavia päätöksiä tehtiin. Lisäksi historiallisen katsauksen avulla selvennetään, mitä käsitteillä 

matkapuhelinliiketoiminta ja epäonnistuminen tämän tutkielman puitteissa tarkoitetaan. 

Historiallinen katsaus pohjautuu suurimmaksi osin Martti Häikiön (2009) Nokiasta kirjoit-

tamaan yrityshistoriikkiin Nokia – Matka maailman huipulle. 

Vuonna 2000 Nokian osuus Suomen bruttokansantuotteesta kohosi ällistyttävään nel-

jään prosenttiin ja Nokian osuus Suomen viennistä oli lähes viidennes. Nokia teki yhtä 

paljon tulosta kuin kaikki suomalaiset yhtiöt yhteensä […]. Nokialla oli merkittävä 

vaikutus suomalaisten identiteettiin ja siihen, millaisina suomalaiset näkivät itsensä. 

Nokia todisti maailmalle, että suomalaiset olivat fiksuja ja trendikkäitä. (Siilasmaa & 

Fredman, 2018, 14.) 

Yllä esitetty lainaus kuvastaa, miten merkittävä yhtiö Nokia oli niin taloudellisesti kuin suo-

malaisten identiteetinkin kannalta. Lainauksesta voidaan myös havaita ja aistia, että Nokia 

oli paljon muutakin kuin matkapuhelinten valmistaja. Ja paljon muuta Nokia oli yhtiönä 

ennen matkapuhelinten aikakautta ollutkin. Nokian monialaisuus heijastuu esimerkiksi toi-

mialoihin liittyvästä huomiosta, jonka mukaan Nokian toiminta kattoi parhaimmillaan yli 

180 eri toimialaa (Häikiö, 2009, 9). Näistä kaksi, televisioiden ja kaapeleiden valmistus 

kasvoivat lopulta suuriksi myös Euroopan mittakaavassa. Vuonna 1865 Fredrik Idestamin 

toimiluvalla puuhiomoksi perustettu yhtiö muuttui lukuisten fuusioiden ja yritysostojen 

kautta Oy Nokia Ab:nä ja myöhemmin Nokia Oyj:nä tunnetuksi yhtiöksi, josta kasvoi lo-

pulta maailman suurin matkapuhelinten valmistaja. 1990-luvun lopulla Nokia nousi matka-

puhelinteollisuuden siivittämänä maailman suurimpien ja arvostetuimpien yhtiöiden jouk-

koon. Nokiasta kehittyi niin maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan, liikevaihdoltaan kuin kan-

nattavuudeltaan tarkasteltuna maailmanluokan yritys (ks. esim. Häikiö, 2009, 10).  
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Tyhjentävää vastausta siihen, miten ja miksi Nokiasta kasvoi matkapuhelinteollisuuden jät-

tiläinen, voidaan tuskin antaa. Esimerkiksi Häikiön (2009) mukaan kyse oli monen tekijän 

summasta aina yhteiskunnallisista- ja maailmanpoliittisista olosuhteista yhtiön strategisiin 

valintoihin ja jopa puhtaaseen sattumaan saakka. Poliittisista tekijöistä erityisesti 1980-lu-

vun aikana voimistunut Neuvostoliiton kanssa käyty idänkauppa vauhditti Nokian elektro-

niikkateollisuuden kasvua (Häikiö, 2009, 49). Dozin ja Wilsonin (2018, 15-18) mukaan 

Suomen yhteiskunnallinen kehitys teollisuudesta koulutukseen sekä maantieteellinen si-

jainti kapitalistisen lännen ja sosialistisen idän välissä ylipäätään tarjosivat hyvän pohjan 

huipputeknologian kehittämiselle. Matkapuhelinten osalta kauaskantoisimpana päätöksenä 

voidaan kuitenkin pitää Nokian 1970-luvulla tekemää päätöstä panostaa digitaalisten puhe-

linkeskusten valmistukseen (Häikiö 2009, 46-47). 1970-luvun loppupuolella keskittyminen 

televiestintään voimistui entuudestaan, kun Nokia yhdistyi valtio-omisteisen puhelinkes-

kusvalmistajan Televa Oy:n kanssa Telefenno Oy:ksi. 

Nokian elektroniikkateollisuuden 1980-luvun kasvua voidaan selittää myös yhtiön vahvalla 

sisäisellä visionäärisyydellä, kunnianhimoisten liiketaloudellisten tavoitteiden asettamisella 

sekä Suomen yhteiskuntapoliittisen tilanteen sanelemasta teollisuuspoliittisesta torjuntatais-

telusta aiheutuneilla seikoilla (Häikiö, 2009, 55-56).  Viimeisellä viitataan poliittiseen pai-

neeseen, jonka seurauksena Nokia koki olevansa kuolemanvaarassa ja osti 1980-luvun 

alussa enemmistön valtiollisesta Televa Oy:stä sekä yksityisestä Salora Oy:stä. Yhteistyö 

Salora Oy:n kanssa oli alkanut jo vuonna 1975 ja johtanut radiopuhelintehtaan, Mobira Oy:n 

perustamiseen vuonna 1979 (Häikiö, 2009, 56). Edellä mainittujen lisäksi myös pohjois-

maisen matkapuhelinverkon (NMT:n) voimakas kehittyminen puolsi osaltaan matkapuhe-

linten kehitystä (Doz & Wilson, 2018, 20). Ensimmäinen autoradiopuhelin, Mobira Senator 

450, lanseerattiin markkinoille vuonna 1982. 1980-luvun puolessavälissä tuotteita ryhdyt-

tiin aktiivisesti brändäämään Mobirasta Nokiaksi ja lopulta vuonna 1989 Nokia-Mobira Oy 

sulautettiin Nokia Matkapuhelimet Oy:ksi (Häikiö, 2009, 19, 52). Kyseisestä yksiköstä on 

kirjallisuudesta riippuen käytetty termiä Nokian matkapuhelinliiketoiminta, Nokia Mobile 

Phones -yksikkö (NMP) tai yleismaailmallisesti Nokia. Tässä tutkielmassa Nokialla tarkoi-

tetaan Nokian matkapuhelinliiketoiminnan osa-aluetta, eikä sitä tule sekoittaa yhtiön mui-

hin toimialoihin tai matkapuhelinliiketoiminnasta 1990-luvulla eriytettyyn verkkoliikenne-

ryhmään Nokia Networksiin. 



11 
 

Nokian menneisyyttä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy yhtiön vuoristoratamaiseen histori-

aan ja lukuisiin kriiseihin, joista se on selviytynyt. Yksi keskeisimmistä kriiseistä eskaloitui 

1980-luvun lopulla. Nokia oli vuosikymmenen aikana lukuisten yritysostojen, lähinnä eu-

rooppalaisten televisiotehtaiden, kautta panostanut voimakkaasti kansainvälistymiseen sil-

loisen pääjohtajan Kari Kairamon johdolla (Häikiö, 2009, 72-73). Nokian organisaatiota 

uudistettiin lukuisten muutosten kautta, jotka eivät kuitenkaan tuottaneet toivottua lopputu-

losta. Kulutuselektroniikan tuloskehitys sakkasi ja painoi Nokian lopulta lähes konkurssi-

kypsäksi yritykseksi (Häikiö, 2009, 80-84). Yhtiön johdon sisäiset ristiriidat söivät päätök-

senteon tehokuutta. Lisäksi yleisen taloustilanteen ylikuumeneminen ja romahdus, Nokian 

hurja kehitysvauhti ja pääjohtaja Kairamon itsemurha veivät yhtiön lopulta syvään kriisiin, 

joka Nokian historiassa tunnetaan nimellä vaikea vuosi – annus horriblis (ks. esim. Häikiö, 

2009, 77-87). 

Vuonna 1992 Nokian johtajaksi nousi vuodesta 1987 Nokian rahoitusjohtajana toiminut 

Jorma Ollila (ks. esim. Doz & Wilson, 2018, 36). Tulosnumeroiden valossa Nokia oli juuri 

elänyt siihen astisen historiansa huonoimman vuoden kirjaamalla 1,6 miljardin markan (ny-

kyrahassa noin 360 miljoonan euron) tappiot (ks. esim. Häikiö, 2009, 99). Ollilan ja hänen 

johtoryhmänsä päätöksellä Nokiassa aloitettiin voimakkaat saneeraustoimet. Samalla pää-

tettiin, että yhtiöstä tehtäisiin täysin telekommunikaatioon keskittynyt yritys (Ollila & Sauk-

komaa, 2013, 221). 1990-luvun alun tapahtumat kuvaavat erinomaisesti sitä sisukkuutta, 

jolla Nokia ja sen johto kykeni luovimaan ulos kriiseistä. Useiden Nokiassa työskennellei-

den henkilöiden mukaan Nokia oli heille enemmän kuin työpaikka; se oli elämä, jossa elet-

tiin yhdessä ilot ja surut, jokaisen työntekijän antaessa valtavia panostuksia yhtiön menes-

tyksen eteen (ks. esim. Mäkelä & Koskinen, 2017). Nokiassa ymmärrettiin matkapuhelin-

liiketoiminnan ja koko toimialan mahdollisuudet eri tavoin kuin kilpailevissa yhtiöissä. Esi-

merkiksi Dozin ja Wilsonin (2018, 37) mukaan Nokiassa oli osallistuttu aktiivisesti maail-

manlaajuisen matkapuhelinverkon (GSM) standardisointiin ja Nokiasta tuli ensimmäinen 

yhtiö, joka toimitti GSM-verkon Euroopassa vuonna 1991. GSM-verkon kansainvälistä me-

nestystä pidetäänkin merkittävänä tekijänä, joka loi matkapuhelimille yhtenäisen markkinan 

ruokkimaan uusia innovaatioita ja mahdollistamaan pitkiä tuotantosarjoja (Häikiö, 2009, 

120-121). 

Nokian ydinosaamiseen oli jo vuosikymmenten ajan kuulunut langattoman viestinnän lait-

teiden valmistus. Kun matkapuhelimista tuli 1990-luvun aikana suuren yleisön massatuote, 
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kykeni yhtiö valjastamaan osaamisensa ja potentiaalinsa yhä uusien innovaatioiden luomi-

seen (Häikiö, 2009, 132). Nokian menestystä on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa lukui-

sista eri näkökulmista, eikä kattavaa katsausta voida tämän esityksen laajuudessa tarjota. 

Menestystä on kuvailtu esimerkiksi Nokian osakkeen hintakehityksen avulla. Vuosien 1997 

ja 2000 välillä Nokian osakkeen arvo nousi 2,7 eurosta 64,95 euroon, joka on myös osak-

keen historiallinen huippuarvo (ks. esim. Häikiö, 2009, 139). Lisäksi Nokian menestystä on 

tarkasteltu innovaatioiden näkökulmasta. Vuonna 1996 lanseerattu maailman ensimmäisenä 

älypuhelimena pidetty Nokia 9000 Communicator, vuonna 1999 prototyyppiksi jäänyt ny-

kyisten tablet-tietokoneiden kaltainen MediaScreen, vuonna 2001 lanseerattu uraauurtava 

kamerapuhelin Nokia 7650, puhelimiin tuotu langaton internetteknologia, prototyypit kos-

ketusnäytöllisistä puhelimista 2000-luvun alkuvuosina, vuonna 2007 käyttöönotettu mobii-

limaksamisen testikäyttösovellus, musiikin kuuntelun ja videopelien pelaamisen mahdollis-

taminen matkapuhelimella sekä videopuheluiden mahdollistaminen käyvät esimerkeistä 

(ks. esim. Häikiö, 2009, 171-174, 197; Vilen & Rumpunen, 2014, 114; Mäkelä & Koski-

nen, 2017). Lopuksi, menestystä on lähestytty myös matkapuhelinten markkinaosuuksien 

näkökulmasta. Parhaimmillaan Nokia hallitsi koko matkapuhelinmarkkinoita hieman yli 40 

%:n markkinaosuudella (ks. esim. Doz & Wilson, 2018, 1). Älypuhelinmarkkinoilla Nokian 

osuus oli suurimmillaan 50,8 % (Statista – The Statistics Portal, 2019). 

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen sisälsi kuitenkin lukuisia muutoksia niin yhtiön 

kuin toimialan näkökulmasta. Nokia ei kasvun vuosien jälkeen ollut entisensä ja 2000-luvun 

lopulla menestys kääntyi laskuun. Organisaatioiden epäonnistumista ja tämän tutkimuksen-

kin tarkastelukohteena olevaa Nokiaa on tutkittu perinteisesti erilaisten liiketoimintamallien 

ja strategioiden heikkouksia tarkastelemalla (Jin & Yin, 2015; Doz & Wilson, 2018). No-

kian liiketoiminnan heikkeneminen voidaan havaita esimerkiksi tarkastelemalla edellä esi-

tettyjen seikkojen ja lukujen kehitystä. Nokian osakkeen kurssikehitys heilahteli melko voi-

makkaasti koko 2000-luvun ajan, käyden vuonna 2007 vielä noin 28 eurossa ja sukeltaen 

tästä lukemasta vuoden 2012 noin 1,5 euroon (Nasdaq Helsinki, n.d.). Osakkeista lasketulla 

markkina-arvolla mitattuna yhtiön matkapuhelinliiketoiminnan arvo laski siten reilussa 

kymmenessä vuodessa 223 miljardista eurosta 11 miljardiin euroon. Lisäksi esimerkiksi 

älypuhelinten markkinaosuus laski vuoden 2007 toisen neljänneksen 50,8 %:sta vuoden 

2013 toisen neljänneksen 3,1 %:iin (Statista – The Statistics Portal, 2019). Älypuhelinten 

heikentynyttä menestystä on selitetty esimerkiksi niissä käytettyjen Symbian ja MeeGo-

käyttöjärjestelmien puutteellisuudella ja sekavuudella (ks. esim. Vilen & Rumpunen, 2014, 
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232; Siilasmaa & Fredman, 2018, 120). Nokia Oyj ja vuonna 2010 yhtiön toimitusjohtajaksi 

nimitetty Stephen Elop kertoivat vuoden 2011 huhtikuussa julkaistussa tiedotteessa, että 

yhtiö aloittaa strategisen kumppanuuden yhdysvaltalaisen Microsoftin kanssa (Nokia Oyj, 

2011). Käytännössä tämä tarkoitti tiedotteen perusteella Windows Phone -käyttöjärjestel-

mään siirtymistä Nokian matkapuhelimissa. Lukuisista pyrkimyksistä huolimatta Nokia ei 

kyennyt merkittävästi parantamaan asemiaan matkapuhelinmarkkinoilla ja päätyi lopulta 

syyskuussa 2013 tiedottamaan matkapuhelinliiketoimintansa myymisestä Microsoftille 

(Nokia Oyj, 2013). Edellä esitetyt muutokset kuvaavat yhdellä tapaa Nokian matkaa me-

nestyneestä maailmanluokan yrityksestä pisteeseen, jossa yritys joutui luopumaan menes-

tyksen aikaansaamasta liiketoiminnan osa-alueestaan. Tämä muutos nähdään ja käsitetään 

tämän tutkielman puitteissa organisaation epäonnistumiseksi. 

1.3  Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella ja tulkita Nokian matkapuhelinliiketoimintaa 

hallituksen ja johtoryhmän päätöksenteon näkökulmasta vuosien 1992-2013 välisenä ajan-

jaksona. Tarkastelun avulla pyrin luomaan yhden käsityksen ja tulkinnan Nokian matkapu-

helinliiketoiminnan epäonnistumisesta yhtiön johtoryhmän ja hallituksen päätöksenteon 

seurauksena. Tutkielman päätutkimuskysymys tarkastelee Nokian matkapuhelinliiketoi-

minnan epäonnistumista ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden seurauksena: 

• Miten organisaation tyhmyyden ja ryhmäajattelun käsitteillä voidaan tarkastella ja 

tulkita Nokian epäonnistumista matkapuhelinliiketoiminnassa? 

Päätutkimuskysymystä täsmentävät kolme alatutkimuskysymystä, jotka ovat: 

• Miten aikaisemmassa tutkimuksessa luotujen ryhmäajattelun ja organisaation tyh-

myyden käsitteiden avulla voidaan ymmärtää organisaation epäonnistumista? 

• Mitä ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden edeltäviin tekijöihin ja oireisiin 

liittyviä osatekijöitä Nokian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumisesta on löy-

dettävissä? 

• Millaisina organisaation epäonnistumiseen johtavina seurauksina ryhmäajattelu ja 

organisaation tyhmyys näyttäytyvät aineistossa? 
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Ensimmäinen alatutkimuskysymyksistä on teoriasidonnainen ja sen avulla tutkimukseen 

asetettua päätutkimuskysymystä lähestytään teoreettisesta näkökulmasta. Kaksi jälkim-

mäistä alatutkimuskysymystä puolestaan täsmentävät päätutkimuskysymystä tutkielman 

empiirisen aineiston näkökulmasta. 

Tässä tutkielmassa analysoin ja tulkitsen päätöksentekoa ryhmäajattelun ja organisaation 

tyhmyyden teorioiden välille muodostetun teoriasynteesin avulla. Ryhmäajattelun ja orga-

nisaation tyhmyyden teorioita on aiemmin tutkittu toisistaan irrallisina kokonaisuuksina (ks. 

esim. Rose, 2011; Alvesson & Spicer, 2012). Teoriat yhdistävän synteesin avulla pyrin 

muodostamaan aiempaa tarkemman ja kokonaisvaltaisemman käsityksen siitä, miten orga-

nisaation epäonnistumista voidaan kuvailla ja tulkita ryhmäajattelun ja organisaation tyh-

myyden avulla. Hyödynnän luotua teoriasynteesiä teoreettisena viitekehyksenä empiirisen 

aineiston analyysille, mikä ohjasi esittämään aineistolta erityisiä analyyttisiä tutkimuskysy-

myksiä. Analyyttisten tutkimuskysymysten avulla tutkimukseen luotua teoriasynteesiä täs-

mennetään tutkimuskohdetta mahdollisimman hyvin kuvaavaksi. Analyyttisiin tutkimusky-

symyksiin palataan tarkemmin tutkielman luvussa 3.5 sivulla 58. 

Tätä tutkielmaa voidaan luonnehtia tapaustutkimukseksi, sillä kyseistä tutkimusstrategiaa 

hyödyntäville tutkimuksille on tyypillistä pyrkimys selittää ja kuvailla tapahtumia, sekä 

muodostaa tutkijan oma tulkinta tarkasteltavasta ilmiöstä (Eriksson & Koistinen, 2014). 

Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan tutkimusstrategia ohjaa koko tutkimusprosessia aina 

tutkimusongelman ja -kysymysten asettelusta teorian ja empirian väliseen vuoropuheluun. 

Tutkielman tarkoitusta voidaan teoreettisesta näkökulmasta luonnehtia kartoittavaksi, selit-

täväksi, kuvailevaksi tai ennustavaksi (ks. esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 138). 

Tarkoitusvaatimuksiltaan tämä tutkielma sisältää kuvailevan ja selittävän tutkimuksen piir-

teitä, sillä tällaisille tutkimuksille on ominaista pyrkimys tuottaa kuvauksia ja tulkintoja 

henkilöistä, tapahtumista, tilanteista ja ilmiöistä, sekä etsiä selityksiä ja todennäköisiä syy-

seurausketjuja jollekin tilanteelle tai johonkin ongelmaan (Hirsjärvi ym., 2013, 138). Li-

säksi tutkielman eräänä tarkoituksena on jälkipositivistisen tapaustutkimuksen perinteitä 

(ks. esim. Wilson & Vlosky, 1997) kunnioittaen tehdä näkyväksi niitä, usein tiedostamatto-

mia, päätöksenteon ilmiöitä, joiden tunnistaminen on organisaatioiden menestymisen kan-

nalta tärkeää. Tämän tutkielman tutkimuskysymykset on asetettu edellä esitettyjä tarkoitus-

vaatimuksia ja tutkielmaan tehtyjä metodologisia valintoja silmällä pitäen. 
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Tutkielman empiirinen aineisto koostuu elämäkerroista, joissa käsitellään Nokian johtoryh-

mässä ja hallituksessa toimineiden henkilöiden, sekä näiden kanssa läheistä työtä tehneiden 

asiantuntijoiden toimia ja päätöksentekoa. Tutkielman lähtökohtaoletuksen valossa oletin 

Nokian johtoryhmän ja hallituksen työssä mukana olleiden henkilöiden päätöksenteosta 

löytyvän ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden osatekijöitä. Lisäksi oletin, että osate-

kijöillä olisi mahdollisesti yhteys Nokian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumiseen. 

Teoreettisesti perustelen aiheenvalintaa sillä, että valitun näkökulman ja teorioiden avulla 

johtamistutkimuksen kentälle voidaan nostaa harvemmin esillä olleita päätöksenteon näkö-

kulmia. Teorioiden avulla organisaatioiden epäonnistumista voidaan siten tarkastella stra-

tegia- ja liiketalouskirjallisuuden sijaan myös organisaatiopsykologisemmasta näkökul-

masta. Lisäksi perustelen aiheenvalintaa sillä, että monien organisaatioiden toiminnassa 

epäonnistumiseen johtavien päätöksenteon ilmiöiden syvällisempi ymmärtäminen on tär-

keää esimerkiksi siksi, että epäonnistumisia voitaisiin jatkossa ennaltaehkäistä aiempaa te-

hokkaammin. 

1.4  Aihealueen rajaus 

Laadullisessa tutkimuksessa aihealueen rajaamiseen liittyy monia laaja-alaisia kysymyksiä 

esimerkiksi selkeyden, tutkimusongelman yleistajunnallisuuden ja tutkijan omien resurs-

sien suhteen (Hirsjärvi ym., 2013, 81–88). Lisäksi menetelmään liittyy läheisesti myös tul-

kinnallisuus, jolloin on huomioitavaa, että tutkijan omat intressit ja tarkastelunäkökulmat 

ohjaavat aiheen rajaamista (Kiviniemi, 2007, 73). Erityisesti erilaisia ryhmäilmiöitä, kuten 

ryhmäajattelua tutkittaessa erääksi rajaukselliseksi haasteeksi on tunnistettu usein se, että 

valtaosa tutkimuksesta on tehty jälkikäteen, jopa vuosikymmenten viiveellä, jolloin tutki-

joiden omat näkemykset ja olettamukset saattavat korostua (Aldag & Fuller, 1993). Tässä 

tutkielmassa pyrin tekemään rajauksia näitä seikkoja laajasti huomioiden. Keskeisimmät 

rajaukset liittyivät tutkimuskohteena olevan organisaation liiketoiminnan osa-alueeseen, 

tutkittavaan tapahtumaan, aikakauteen, henkilöihin, tarkastelunäkökulmaan sekä empiiri-

seen aineistoon. Tutkielman rajaukset on esitetty kootusti taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkielman rajaukset. 

Kohde Rajaus 

Tarkastelunäkökulma Päätöksenteko organisaatiossa 

Tutkimuksen kohde Päätöksenteko Nokian matkapuhelinliiketoiminnan yk-
sikössä 

Tutkittava tapahtuma Nokian epäonnistuminen matkapuhelinliiketoiminnassa 

Ajallinen rajaus 1992-2013 

Tutkimuksen kohteena olevat henkilöt Nokian johtoryhmä ja hallitus 

Empiirinen aineisto Nokiassa työskennelleiden johtajiin ja/tai asiantuntijoi-
hin kohdistuva elämäkerrallinen kirjallisuus 

Keskeisin tutkielmaa ohjaava rajaus kohdistui valittuun tarkastelunäkökulmaan, joka tämän 

tutkielman yhteydessä on päätöksenteko organisaatiossa. Tarkastelunäkökulman puitteissa 

huomionarvoista on, että vaikka tutkielmassa sivutaankin Nokian strategisiin valintoihin ja 

liiketoimintamalleihin liittyviä seikkoja, on tutkielman tarkoitus lähestyä Nokiaa nimen-

omaan organisaation päätöksenteon näkökulmasta. Tutkielmassa ei siten analysoida strate-

gisia ja liiketoiminnallisia valintoja, vaan ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden teori-

oihin nojaten päätöksenteon piirteitä valintojen taustalla. 

Tutkimuskohteeksi rajasin päätöksenteon Nokian matkapuhelinliiketoiminnan yksikössä ja 

tutkittavaksi tapahtumaksi valitsin kyseisen yksikön epäonnistuminen. Ajallisesti tarkastelu 

rajautuu vuosiin 1992-2013. Valintaa perustelen sillä, että matkapuhelinten siivittämän 

”Nokian uuden nousun” on katsottu alkaneen Jorma Ollilan nimityksestä yrityksen johtoon 

vuonna 1992 (ks. esim. Palmu-Joronen, 2012, 61). Ajallinen rajaus on mielekäs myös tut-

kimuksen aihepiirin puitteissa, sillä matkapuhelinten todelliset massamarkkinat syntyivät 

vasta 1990-luvun puolen välin tienoilla (ks. esim. Häikiö, 2009, 141). Tarkastelujakso päät-

tyy ajankohtaan, jolloin Nokian matkapuhelinliiketoiminta myytiin Microsoftille syys-

kuussa 2013. Tutkielman aihepiirin laajuuden vuoksi on kuitenkin huomioitavaa, ettei tar-

kastelu ja tulkinta pyri tai edes voi kattaa kaikkia päätöksentekoon liittyneitä seikkoja ky-

seisellä aikavälillä. Esimerkiksi huolellisesti kerätyn empiirisen aineiston avulla kuitenkin 

pyrin arvioimaan ja tulkitsemaan Nokiassa tehtyjä päätöksiä mahdollisimman monipuoli-

sesti. 

Taulukossa 1 esitetyn mukaisesti, tutkittavien ryhmien osalta tarkastelu rajoittui Nokian 

johtoryhmän ja hallituksen päätöksentekoon ja sen vaikutuksiin Nokian organisaatiossa. 

Tutkielman empiirisen aineisto keräsin näissä ryhmissä työskennelleiden tai niiden kanssa 
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läheistä työtä Nokiassa tehneiden asiantuntijoiden kirjoittamia elämäkertoja ja kirjallisuutta 

tutkien. Tätä valintaa perustelen sillä, että esimerkiksi ryhmäajattelua on perinteisesti tut-

kittu tapahtumista jälkikäteen kirjoitettujen dokumenttien avulla (ks. esim. Rose, 2011). 

Empiirisen aineiston koostamiseen liittyviin rajauksiin kiinnitin tutkimusprosessin aikana 

erityistä huomiota, sillä tiesin elämäkertakirjallisuudesta kerättävän aineiston asettavan mo-

nia tutkimuksellisia haasteita esimerkiksi sisällön luotettavuuden arvioinnin suhteen.  

Rajausten osalta empirian lähteenä toimivan kirjallisuuden valintaan ja kriittiseen arvioin-

tiin kiinnitin erityistä tarkkuutta, jotta kykenin tulkitsemaan päätöksenteon ilmiöitä mahdol-

lisimman totuudenmukaisesti. Aineistonkeruuseen liittyvä kriittisin rajaus oli, että empirian 

lähteenä toimivan kirjallisuuden oli oltava Nokiaa johtaneiden, Nokian hallituksessa työs-

kennelleiden tai näiden kanssa läheisessä yhteistyössä Nokiassa työskennelleiden asiantun-

tijoiden itsensä kirjoittamaa tai sen tuli pohjautua suoraan kyseisten henkilöiden kokemuk-

siin ja muistiinpanoihin. Valinnan pyrkimyksenä oli löytää aineistoa, jossa Nokiasta kerro-

tut tarinat pohjautuivat kertojien omakohtaisiin kokemuksiin. Tällaisen aineiston ajateltiin 

olevan lähempänä totuutta ja objektiivisuutta, kuin esimerkiksi lehdistössä esiintyneet ajoit-

tain spekulatiiviset keskustelut. Näkökulmaa, kertomusten todenperäisyyttä ja aineiston ob-

jektiivisuutta lisäsin valitsemalla aineistoksi myös Nokian johtoryhmän ja hallituksen ulko-

puolella työskennelleen asiantuntijan kokemuksiin pohjautuvaa kirjallisuutta. 

1.5  Tutkimuksen kulku ja tutkimusraportin sisältö 

Tutkielman keskeisenä lähtökohtana oli syventyä Nokian matkapuhelinliiketoimintaan ja 

sen epäonnistumiseen. Erityisenä kiinnostuksenkohteena oli matkapuhelinliiketoiminnan 

yksikön hallituksen ja johtoryhmän päätöksenteko ja tämän päätöksenteon mahdolliset vai-

kutukset organisaation epäonnistumiseen. Kuvio 1 havainnollistaa tutkimuksen kulkua. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen kulku. 

Tutkimusprosessi sai alkunsa teoreettisesta ja empiirisestä esiymmärryksestäni aihepiirin 

parissa, mikä mahdollisti teorian ja empirian työstämisen osittain samanaikaisesti. Teorian 

osalta tutkimusprosessi alkoi tutustumisella ryhmäajattelun, organisaation tyhmyyden ja or-

ganisaation epäonnistumisen kirjallisuuteen. Empiiristä aineistoa aloin koostamaan tutustu-

malla Nokian matkapuhelinyksikön johtoryhmän tai hallituksen työskentelyä kuvaaviin elä-

mäkertoihin. Empiiristä kirjallisuutta arvioimalla tein päätökset siitä, mitä kirjallisuutta tu-

lisin tutkielmassa aineiston osalta lopulta hyödyntämään. Tutkielman teoreettisen viiteke-

hyksen muodostin kirjallisuuskatsauksen avulla, jossa syvennyin organisaation epäonnistu-

misen, ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden teorioihin. Kirjallisuuskatsauksen lo-

puksi muodostin tarkastelluista teorioista synteesin, jonka avulla pyrin ilmentämään ryhmä-

ajattelun ja organisaation tyhmyyden ja organisaation epäonnistumisen yhteyksiä. Empiiri-

sen aineiston analyysi koostui yhteensä kolmesta lukukerrasta ja kahden ensimmäisen väliin 
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ajoittuneesta teoreettisen viitekehyksen täsmentämisestä analyyttisten tutkimuskysymysten 

avulla. Analyyttisen viitekehyksen avulla organisaation epäonnistumista voitiin tulkita ja 

kuvailla juuri tähän tutkielmaan rajatussa kontekstissa. 

Toisella empiirisen aineiston lukukierroksella pyrin havaitsemaan teoreettiseen viitekehyk-

seen täsmennettyjen ryhmäajattelun ja organisaation osatekijöiden ilmenemistä aineistossa. 

Päätöksenteon heikentymistä kuvaavista kertomuksista poimin alkuperäisiä ilmaisuja, joita 

pelkistin toisen analyysikierroksen aikana. Pelkistettyjä ilmaisuja luokittelin edelleen ala-

luokkiin. Lisäksi kiinnitin huomiota analyyttisten tutkimuskysymysten avulla mahdollisiin 

organisaation epäonnistumisen näkyviin seurauksiin. Kolmannen analyysikierroksen aikana 

luokittelin pelkistettyjä ilmaisuja ylä- ja pääluokkiin sekä tein aineistosta tulkintoja. Kiinni-

tin ilmaisujen ryhmittelyyn ylipäätään erityistä huomiota analyysivaiheessa, sillä esimer-

kiksi Tuomen ja Sarajärven (2003, 103) mukaan tämä on ”analyysin kriittisin vaihe tutkijan 

päättäessä tulkintansa mukaan, millä perusteella ilmaisut voidaan luokitella kuuluviksi sa-

moihin tai eri kategorioihin.” Lopuksi vedin aineiston analyysin myötä syntyneet tutkimus-

tulokset teoreettista viitekehystä apuna käyttäen yhteen ja vastasin tehtyjen johtopäätösten 

avulla tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Tämän tutkimusraportin ensimmäisessä luvussa esiteltiin tutkielman aihepiiri, aiheenvalinta 

ja valinnan perustelut. Luvussa pyrin tuomaan esiin käsityksiä siitä, miten Nokian epäon-

nistumista on aiemmissa tutkimusyhteyksissä käsitelty, kuvailtu ja selitetty. Lisäksi ensim-

mäisessä luvussa muodostin tälle tutkielmalle tutkimuskysymykset ja keskeiset tavoitteet. 

Niin ikään toin ilmi tutkimusprosessia ohjanneet keskeiset rajaukset sekä tutkimuksen ku-

lun. Toisessa luvussa syvennytään tutkielman teoreettisiin lähtökohtiin. Ensiksi muodoste-

taan kuva siitä, miten organisaation epäonnistumista on määritelty ja kuvailtu teoriakirjalli-

suudessa. Tämän jälkeen tarkastellaan päätöksenteon ilmiöitä ja luodaan katsaus ryhmäajat-

telun ja organisaation tyhmyyden teoreettiseen tasoon. Koska kyseiset teoriat ovat tutkiel-

man tarkastelun perusteella saaneet osakseen ajoittain suurtakin kritiikkiä, kiinnitetään teo-

rioiden tarkastelun yhteydessä erityistä huomiota tähän kritiikkiin. Toisen luvun lopuksi 

esitellään tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä hyödynnettävä teoriasynteesi. 

Tutkimusraportin kolmannessa luvussa käsitellään empiirisen osuuden toteuttamiseen liit-

tyviä valintoja. Luku alkaa metodologisten valintojen pohdinnalla ja tieteenfilosofisten seik-

kojen käsittelyllä. Tämän jälkeen esitetään ja kriittisesti arvioidaan tutkimukseen rajattu em-
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piirinen kirjallisuus sekä valittu aineistonkeruumenetelmä. Lisäksi havainnollistetaan, mi-

ten aineiston analyysiprosessi eteni. Neljännessä luvussa, ”Kertomuksia Nokiasta”, esitel-

lään Nokiassa johtoryhmässä, hallituksessa tai näiden kanssa läheisesti työskennelleiden 

henkilöiden kokemuksia organisaation päätöksenteon arkeen liittyen. Luku on jäsennetty 

teoreettisessa viitekehyksessä muodostettujen osatekijöiden ja sisältöjen mukaiseksi. Neljäs 

luku päättyy analyysiprosessin aikana havaittujen ryhmäajattelua ja organisaation tyh-

myyttä ilmentävien seurausten kuvailuun sekä tutkimustulosten yhteenvetoon. Viidennessä 

ja viimeisessä luvussa muodostetaan tutkielman keskeiset johtopäätökset. Tämä tarkastelu 

tehdään tuloksia yleistävien havaintojen avulla. Tutkimusraportin lopuksi arvioin tutkiel-

maa kriittisesti ja esitän tiivistetysti tutkimusprosessin aikana havaitsemiani polkuja jatko-

tutkimuksille. 
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2 HEIKENTYNEEN PÄÄTÖKSENTEON ANATOMIA 

2.1 Organisaation epäonnistuminen 

Kronologisesti tarkasteltuna organisaation epäonnistuminen voidaan yksinkertaisesti nähdä 

jonkin tapahtumaketjun lopputulemaksi, jonka päätteeksi organisaatio epäonnistuu (ks. 

esim. Amankwah-Amoah, 2016). Tässä tutkielmassa päädyttiin kuitenkin esittämään epä-

onnistumisen teoreettinen kuvailu ensiksi, jotta lukijan olisi helpompi muodostaa selkeämpi 

kuva teoriasynteesin rakentumisesta. Tämän tarkastelun puitteissa organisaation epäonnis-

tuminen tulisi käsittää eräänlaiseksi kattotermiksi, jonka alla epäonnistumiseen johtaneita 

tekijöitä tulkitaan ja kuvaillaan ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden teorioiden 

avulla. 

Organisaatioiden epäonnistumista on tutkittu varsin paljon ja epäonnistumiseen johtavia te-

kijöitä on tunnistettu tutkimusten avulla lukuisia. Organisaation epäonnistumiselle ei kui-

tenkaan ole kyetty luomaan kattavaa teoriaa, sillä ilmiö on määritelmällisesti hyvin subjek-

tiivinen ja tilannesidonnainen, jolloin epäonnistumista ei voida yleisesti määrittää (ks. esim. 

Amankwah-Amoah, 2016; Mellahi & Wilkinson, 2004). Konkreettisin käsittein organisaa-

tion epäonnistumista on tutkimuksissa luonnehdittu esimerkiksi organisaation supistu-

miseksi, poistumiseksi markkinoilta, konkurssiksi sekä huomattavan suureksi asiakkaiden, 

työntekijöiden ja markkina-arvon katoamiseksi, joiden seurauksena organisaation toiminta 

sellaisenaan pysähtyy (Amankwah-Amoah & Debrah, 2010; Mellahi & Wilkinson, 2004). 

Teoreettisesti organisaation epäonnistumista on usein tarkasteltu resurssien näkökulmasta 

ja epäonnistuminen käsitetty resurssien vähenemiseksi ja organisaation heikentymiseksi toi-

mintaympäristöönsä sopeutumisen suhteen (ks. esim. Cameron, Sutton & Whetten (1988). 

Perinteisen käsityksen mukaan organisaation epäonnistuminen on nähty nimenomaan re-

sursseihin liittyvänä ilmiönä ja syiksi on aiemmissa tutkimuksissa esitetty muun muassa 

kyvyttömyys hyödyntää organisaation sisäisiä- ja ulkoisia resursseja optimaalisella tavalla 

(ks. esim. Mellahi & Wilkinson, 2004). Myöhempien tutkimusten perusteella organisaation 

epäonnistumista ei tulisi kuitenkaan nähdä vain joko sisäisen tai ulkoisen näkökulman seu-

raukseksi, vaan käsittää, että epäonnistuminen syntyy näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta 

(Amankwah-Amoah, 2016). Tutkimuskentän monimuotoisuuden vuoksi määritelmät ja tul-

kinnat vaihtelevat, ja tutkimuksen valtavirrassa organisaation epäonnistuminen onkin usein 

nähty kattoterminä, jonka alta valitun paradigman avulla epäonnistumista voidaan tulkita 
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eri tavoin. Organisaatioiden epäonnistumisen tutkimuksessa tulisikin siten ensiksi ymmär-

tää ilmiön moniulotteisuus ja poikkitieteellisyys, ja vasta tämän ymmärryksen valossa sy-

ventyä epäonnistumiseen johtaneiden tekijöiden tarkasteluun (Amankwah-Amoah, 2016). 

Mikäli epäonnistumista tarkastellaan ulkoiset ja sisäiset tekijät -jaottelun avulla, on tutki-

muksissa tuotu esiin, että ulkoisista tekijöistä erityisesti toimialaan liittyvät seikat, kuten 

koko ja elinkaaren vaihe vaikuttavat organisaation menestykseen (Mellahi & Wilkinson, 

2014). Lisäksi toimialalla tapahtuvat muutokset ovat merkittävässä asemassa. Esimerkiksi 

schumpeterianistisen näkemyksen perusteella uusien kilpailijoiden saapuminen toimialalle 

johtaa intensiivisen kilpailun kasvuun ja tämän myötä väistämättä syntyvään luovaan tu-

hoon, eli vanhojen toimijoiden poistumiseen markkinoilta (Amankwah-Amoah, 2016; Doz 

& Wilson, 2018). Yksittäisen toimialan kilpailullisuuden lisäksi myös globaalin kilpailun 

lisääntyminen kasvattaa epäonnistumisen mahdollisuuksia. Toimintaympäristöjen laajentu-

essa globaaleiksi on organisaatioiden yhä vaikeampi reagoida muutoksiin ja toimintaympä-

ristön hallinta ylipäätään muuttuu vaikeammaksi (Platzer, 2012). Tutkimuskirjallisuudessa 

on keskusteltu melko laajasti siitä, millaiset organisaatiot pystyvät parhaiten reagoimaan 

muutoksiin ja hallitsemaan toimintaympäristöään menestyksekkäästi. Esimerkiksi organi-

saation iällä on ajateltu olevan vaikutuksia, sillä toimialalla pitkään toimineiden yritysten 

tulisi yhtäältä voida vastata ulkoisten tekijöiden haasteisiin uusia tulokkaita paremmin (Bur-

ger & Owens, 2013; Amankwah-Amoah, 2016). Toisaalta organisaatioiden ikääntyminen 

on myös nähty merkittävänä epäonnistumiseen johtavana tekijänä, sillä iäkkäät organisaa-

tiot ovat usein monimutkaisia ja byrokraattisia kokonaisuuksia, joissa ympäristön signaalien 

virheellisen tulkinnan riski kasvaa (ks. esim. Barron, West & Hannan, 1994; Amankwah-

Amoah, 2016). 

Organisaation epäonnistumista käsittelevän tutkimuskirjallisuuden valtavirrassa sisäisen 

näkökulman tarkastelu on kuitenkin ollut korostuneessa asemassa. Sisäisen näkökulman pe-

rusteella epäonnistuminen kietoutuu vahvasti ihmisyyteen, sillä organisaatiot on käsitetty 

ihmisten johtamiksi kokonaisuuksiksi, jolloin myös epäonnistumisen on ajateltu saavan al-

kunsa ihmisten toiminnasta (Barnash, 1973). Erityisesti johtamiskysymykset on nostettu 

keskeiseen asemaan organisaatioiden epäonnistumisen tulkinnoissa. Esimerkiksi johtajan 

kyvykkyydet tehdä päätöksiä ja ohjailla organisaatiota oikeaan suuntaan, on nähty merkit-

täviksi onnistumisen ja epäonnistumisen suhteen (Mellahi & Wilkinson, 2004). Myös orga-

nisaation kyvyttömyys hyödyntää resurssejaan optimaalisella tavalla on ajateltu aiheutuvan 
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nimenomaan johtajien kyvykkyyksistä tehdä perusteltuja päätöksiä (Amankwah-Amoah, 

2016). Johtajien päätöksentekokyky kiteytyy myös organisaatioiden ulkopuolisiin tekijöi-

hin. Esimerkiksi johtajien kyvykkyyksillä havainnoida organisaation ympäristöä on nähty 

olevan vaikutuksia organisaation menestykseen tai menestymättömyyteen, sillä ulkoisia te-

kijöitä havainnoimalla johtajilla on jossain määrin mahdollisuus muotoilla organisaation 

kohtaloa (Mellahi, Jackson & Sparks, 2002; Mellahi & Wilkinson, 2004). Päätöksenteko on 

kuitenkin tunnistettu erittäin monimutkaiseksi prosessiksi, johon vaikuttavat lukuisat eri sei-

kat. Esimerkiksi johtajien altistuminen ryhmäajattelulle sekä luontainen pyrkimys säilyttää 

vallitsevat olosuhteet ovat tekijöitä, joiden on nähty aiheuttavan heikentynyttä päätöksente-

koa (Mellahi & Wilkinson, 2004). Edeltävät teoreettiset huomiot osoittavat, että organisaa-

tion epäonnistuminen tulisi käsittää sisäisen ja ulkoisen näkökulman yhdessä aiheuttamaksi 

ilmiöksi. 

Organisaation epäonnistumisen aiempaan tutkimukseen viitaten sisäisten ja ulkoisten re-

surssien hyödyntämättömyys johtaa lopulta organisaation heikentymiseen ja epäonnistumi-

seen. Epäonnistumista edeltää usein heikentymisen taso, syöksykierre, jonka sisällä organi-

saatiolla on mahdollisuus ehkäistä epäonnistuminen, mikäli se tulkitsee epäonnistumisesta 

varoittavia signaaleita oikein ja onnistuu tekemään oikaisuliikkeen oikeaan suuntaan 

(Amankwah-Amoah, 2016; Hambrick & D’Aveni, 1988). Organisaatioissa toimivien hen-

kilöiden päätöksenteolla on siten merkittävä vaikutus siihen, johtaako heikkeneminen lo-

pulta epäonnistumiseen. Tämän perusteella myös ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyy-

den ilmeneminen voidaan käsittää epäonnistumista edeltäväksi heikkenemisen tasoksi. Or-

ganisaation epäonnistumisen ajatellaan olevan, aiemman tutkimuksen nojalla, seurausta 

johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvistä tekijöistä, joita kuvaillaan teoreettisesti seuraa-

vissa alaluvuissa. 

2.2 Ryhmäajattelu 

2.2.1 Ryhmäajattelun tutkimuksen tausta ja soveltaminen 

Hyvistä lähtökohdista huolimatta ryhmissä saattaa syntyä ilmiöitä, joiden seurauksena 

ryhmä ei välttämättä ole päätöksenteko- ja arviointikyvyltään yhtä taitava, kuin se voisi olla. 

Esimerkiksi Helkama, Myllyniemi ja Liebkind (2005, 285) ovat todenneet ryhmien jäsenten 

voivan olla yksilöinä viisaita ja kyvykkäitä, mutta ryhmässä he saattavat tehdä järkiperäi-

syydestä poikkeavia päätöksiä. Tällaista huonojen päätösten syntymisen prosessia kutsutaan 
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muun muassa ryhmäajatteluksi. Ryhmäajattelua on kuvailtu esimerkiksi niin sanotun Abi-

lenen paradoksin (ks. esim. Harvey, 1988) avulla, jossa perhe viettää hellepäivän kuumassa 

autossa ajaen Texasin Colemanista Abileneen ja takaisin vain toisiaan miellyttääkseen. Jo-

kainen perheenjäsen kuvittelee matkustamisen olevan kaikkien toive, vaikka todellisuu-

dessa kukaan ei haluaisi viettää päivää autossa. Tällaisen käyttäytymisen syynä voidaan pi-

tää muun muassa puutteita ryhmän jäsenten välisessä kommunikaatiossa, mikä on keskeistä 

myös ryhmäajatteluun taipuneissa ryhmissä (Harvey, 1988; Janis, 1972).  

Terminä ja ilmiönä ryhmäajattelu syntyi Janisin (1972) pienryhmien päätöksenteon analy-

soinnin lopputuloksena 1970-luvun alkupuolella. Alkuperäisissä tutkimuksissa ryhmäajat-

telun avulla pyrittiin selittämään ja etsimään syitä sille, miksi poliittiset päättäjät tekivät 

päätöksiä, joiden seuraukseksi muodostui epäonnistuminen asetetussa tavoitteessa. Ryhmä-

ajattelussa on Janisin (1972, 1982) mukaan keskeistä se, että ilmiö aiheuttaa kriittisen tar-

kastelun jäämisen päätöksenteon ulkopuolelle. Vaihtoehtojen arvioinnin sijaan ryhmä pää-

tyy tekemään yksimielisiksi uskottuja päätöksiä ja kompromisseja, joiden seurausten tar-

kastelu on puutteellista. Ryhmäajattelun yhteydessä on puhuttu myös ryhmämentaliteetista 

(ks. esim. Bion, 1979, 52), jolla tarkoitetaan ryhmän tahdon yksimielistä ilmausta. Ryhmä-

mentaliteetti syntyy tiedostamattomasti ja se vaikuttaa yksilöön epämiellyttävästi aina kun 

yksilö ajattelee tai käyttäytyy ryhmän perusolettamuksista poikkeavalla tavalla. 

Myöhemmin ryhmäajattelun teoriaa on hyödynnetty tutkimuksissa tarkastelemalla esimer-

kiksi organisaation epäonnistumista kyseisen teorian kautta. Muun muassa Fordin ja Buf-

falo Mining Companyn johtoryhmien päätöksentekoa sekä lentoyhtiö Swissairin vuoden 

2002 konkurssia on kyetty menestyksekkäästi tarkastelemaan ryhmäajattelun teorian va-

lossa (Peterson, ym., 1998; Hermann & Rammal, 2010). Myös vähittäiskauppaketju Mark 

& Spencerin vuosituhannen vaihteen liiketoiminnan ongelmia on tulkittu osittain ryhmä-

ajatteluun liittyvien käsitteiden avulla (Mellahi ym., 2002).  Näissä tutkimuksissa on osoi-

tettu, että organisaation epäonnistuminen voi olla seurausta esimerkiksi organisaation ky-

vyttömyydestä hyödyntää sisäisiä ja ulkoisia resurssejaan. Resurssien hyödyntämättömyy-

den on havaittu olleen seurausta ryhmäajatteluun viittaavan päätöksenteon läsnäolosta. Her-

mannin ja Rammalin (2010) mukaan erityisesti paineen alla ihmisillä on taipumus hyväksyä 

ryhmässä vallitseva vahvin mielipide, vaikka tämä olisikin ristiriidassa yksilöiden omien 

näkemysten kanssa. Heidän mukaansa ryhmäajattelulle ovat erityisen alttiita organisaatiot, 
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jotka pyrkivät esimerkiksi ylläpitämään organisaation hyvää imagoa tai jotka ovat historian 

saatossa onnistuneet tekemään lukuisia menestyksekkäitä valintoja. 

Ryhmäajattelun käsitteistö on jokseenkin vakiintunutta ja heijastaa Janisin (1972, 1982) al-

kuperäisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Näistä tärkeimpiä ovat oletukset edeltävistä te-

kijöistä, jotka ylipäätään aiheuttavat ryhmäajattelua. Lisäksi ryhmäajattelun käsitteistöön 

kuuluvat ryhmäajattelun oireet, joiden avulla ryhmäajattelua voidaan tulkita ilmenevän. Ku-

viossa 2 esitetään tiivistetysti ryhmäajattelun teoria, käsitteistö ja ryhmäajattelun rakentu-

minen. Huomionarvoista on se, että ryhmäajattelun teoria ei sisällä säännönmukaisuuksia 

tai käsityksiä siitä, milloin jonkin tapahtuman voidaan sanoa syntyneen ryhmäajattelun seu-

rauksena. Esimerkiksi jokaisen edeltävän tekijän tai oireen ei tarvitse esiintyä tutkittavassa 

tapauksessa, jotta se voitaisiin tutkita ryhmäajattelun avulla (Janis, 1972, 1982; Rose, 2011). 

Lisäksi ryhmäajattelua on mahdollista tutkia vain oireiden osalta jättämällä muut teorian 

tekijät tutkimuksen ulkopuolelle (ks. esim. Ahlstrom & Wang, 2009). Valtaosa ryhmäajat-

telun parissa tehdystä aiemmasta tutkimuksesta kuitenkin noudattaa Janisin (1972, 1982) 

alkuperäisen ryhmäajattelun mallin käsityksiä (ks. esim. Rose, 2011). 

 

Kuvio 2. Ryhmäajattelua edeltävät tekijät ja ryhmäajattelun oireet (Janis, 1972, 1982). 
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Ryhmäajattelun syntyä tulee teorian mukaan tulkita siten, että on olemassa joukko edeltäviä 

tekijöitä, jotka aiheuttavat tunnistettavia oireita. Oireiden avulla puolestaan pyritään havait-

semaan ja tulkitsemaan ryhmäajattelun olemassaolo tutkittavassa tapahtumassa. Kuviossa 2 

etenemistä edeltävistä tekijöistä oireisiin havainnollistetaan kuvion keskellä olevan nuolen 

avulla. Janis (1972) määritteli ryhmäajattelua edeltäviksi tekijöiksi ryhmän kiinteyden, ryh-

män rakenteelliset epäkohdat sekä tilannekohtaiset tekijät. Rakenteisiin liittyvät epäkohdat 

voidaan mallin mukaan jakaa edelleen eristäytymiseen, johtamiseen ja ryhmän jäsenten sa-

mankaltaisuuteen liittyviin tekijöihin. Tilannekohtaisiksi tekijöiksi oletetaan ryhmäajattelun 

teoriassa ulkoisten tekijöiden aiheuttama paine sekä ryhmän historia ja mahdolliset aikaiset 

epäonnistumiset. Edeltävien tekijöiden myötä ryhmiin saattaa muodostua ryhmäajattelua, 

jota Janisin (1972) mukaan voidaan havainnoida ja tulkita kahdeksan oireen avulla. Oireet 

on esitetty kuviossa 2 roomalaisin numeroin I-VIII. Sekä alkuperäisen teorian että jatkotut-

kimusten mukaan vakiintuneiksi ryhmäajattelun oireiksi on käsitetty omien kyvykkyyksien 

yliarviointiin, päätöksenteon kapeakatseisuuteen sekä yksimielisyyden paineeseen liittyvät 

tekijät (Janis, 1972, 197–198; Rose, 2011). 

2.2.2 Ryhmäajattelua edeltävät tekijät 

Ryhmäajattelulle erityisen alttiina pidetty ryhmä on usein kiinteä, samoin ajattelevien ih-

misten joukko (Helkama ym., 2005, 286). Janisin (1972) mukaan ryhmäajattelua edeltävät 

tekijät voidaan jakaa kolmeen luokkaan: ryhmän kiinteyteen, rakenteellisiin epäkohtiin ja 

tilannekohtaisiin tekijöihin. Tutkimuksissaan Janis (1972) määritteli ryhmäajattelua edeltä-

väksi kriittiseksi tekijäksi päätöksiä tekevän ryhmän kiinteyden, mikä ollut myös useiden 

jatkotutkimusten lähtökohta (Rose, 2011). Tutkimuksissa kiinteyden on nähty rakentuvan 

kahdesta elementistä: sosiaalisesta- ja ryhmän tehtävästä aiheutuvasta kiinteydestä. Edeltä-

vällä tarkoitetaan ryhmän jäsenten kiintymystä toisiinsa jälkimmäisen liittyessä olettamuk-

seen, että ryhmän olemassaololle on aina jokin syy ja tehtävä ja kiinteys muodostuu tämän 

tehtävän toteuttamisen vuoksi (Rovio & Lintunen, 2009).  

Yleisen käsityksen mukaan kiinteyden tulisi ainakin jossain määrin kasvattaa ryhmän suo-

rituksen tasoa, joskin useissa yhteyksissä kiinteyden on nähty heijastuvan jäsenten yksilöl-

liseen päätöksentekokykyyn ja tätä kautta siihen, muodostuuko kiinteydestä hyödyllistä vai 

haitallista (ks. esim. Broly & Deneuborg, 2015). Esimerkiksi Hardy, Eys ja Carron (2005) 

ovat havainneet liian korkeaksi kasvavan kiinteyden johtavan tehottomampaan tehtävästä 

suoriutumiseen. Heidän mukaansa muun muassa palautteen antamisesta tulee kiinteyden 
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myötä vaikeampaa, sillä yhä paremmin toisensa tuntevat henkilöt eivät välttämättä halua 

asettua toisiaan vastaan. Kasvavan kiinteyden on lisäksi nähty aiheuttavan konformismia eli 

yhdenmukaisuuden tunnetta, jolloin ryhmän yksilöille syntyy taipumus enemmistön mieli-

piteiden myötäilyyn (Evans & Dion, 2012; Paskevich, Estabrooks, Brawley & Carron, 

2001). Tällaisissa tilanteissa kiinteys aiheuttaa esimerkiksi päätösten vaihtoehtojen vähäi-

sempää arviointia, joka edesauttaa heikkojen päätösten syntymistä. Lisäksi ryhmän suori-

tustaso laskee arviointikyvyn heikkenemisen myötä, mutta ryhmä kuvittelee suoritustasonsa 

edelleen todellista korkeammaksi ja nousujohteiseksi (Rovio & Lintunen, 2009, 171). Ryh-

mäajattelun teoria perustuu täten olettamukseen, että kiinteys on jossain määrin väärinym-

märretty ryhmien ominaisuus ja tarkastelussa tulisi arvioida myös kiinteyden aikaansaamia 

haitallisia vaikutuksia (Janis, 1972; Rose, 2011). 

Ryhmäajattelua edeltävät rakenteelliset tekijät Janis (1972) jakoi edelleen kolmeen osateki-

jään, joista ensimmäinen liittyy johtajan ominaisuuksiin. Aiemmissa ryhmäajattelun tutki-

muksissa johtamistavat on tulkittu yhdeksi merkittävimmistä ryhmäajattelua edeltävistä te-

kijöistä (ks. esim. Rose, 2011). Omia mielipiteitään voimakkaasti ajavien johtajien on ryh-

mäajattelun tutkimusten valossa nähty aiheuttavan muun muassa päätöksenteon yksipuolis-

tumista. Lisäksi on havaittu, että voimakastahtoisten johtajien mielipiteitä ja näkemyksiä 

saatetaan kunnioittaa tarpeettomasti etenkin päätöksenteossa, jossa johtajan uskotaan ole-

van muuta ryhmää kokeneempia (ks. esim. Tiirikainen, 2015). Muita ryhmän rakenteellisia 

epäkohtia ovat Janisin (1972) mukaan eristäytyminen ja ryhmän jäsenten samankaltaistu-

minen. Eristäytyminen vaikuttaa ryhmäajattelun teorian valossa ennen kaikkea siihen, 

kuinka paljon ryhmä kykenee vastaanottamaan päätöksentekoon vaikuttavia signaaleja sen 

ulkopuolelta. Jäsenten samankaltaistuminen puolestaan viittaa ryhmäajattelun tutkimuksen 

valossa esimerkiksi siihen, että ihmisillä on luontainen tarve hakeutua itsensä kanssa sa-

mankaltaisten ihmisten seuraan (ks. esim. Janis, 1972). Ryhmien jäsenillä ylipäätään on to-

dettu olevan taipumuksia samankaltaistua ajatuksiltaan ja ominaisuuksiltaan ryhmässä val-

litsevan valtavirran ominaisuuksiin (ks. esim. Carron, Prapavessis & Grove, 1994). 

Tilannekohtaisiksi tekijöiksi Janis (1972) määritteli ulkoiset tekijät ja aiemman epäonnistu-

misen. Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan ryhmäajattelun teoriassa ulkopuolisten tahojen vai-

kutusta ryhmän tekemiin päätöksiin. Ryhmään saattaa ulkopuolisen paineen vuoksi syntyä 

esimerkiksi pakonomainen tarve saavuttaa tuloksia tai onnistua tehtävässä. Ulkoisina pää-

töksiin vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää myös ryhmän historiaa, erityisesti mahdollisia 
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aiempia epäonnistumisia samassa tehtävässä (Rose, 2011). Edellinen epäonnistuminen saat-

taa tuoda päätöksentekoon esimerkiksi näyttämisen halua sekä tarpeita saavuttaa ryhmänä 

onnistuneita kokemuksia, jotka heikentävät muun muassa riskien arviointia. Esimerkiksi 

Aldag ja Fuller (1993) tutkivat ryhmäajattelun teorian valossa Yhdysvaltain avaruusohjel-

maa ja vuonna 1986 tapahtunutta avaruussukkula Challengerin onnettomuutta. Hankkeen 

työryhmä oli kokenut aiemmissa Challengerin laukaisuyrityksissä vastoinkäymisiä ja vii-

västymisiä ja onnistunut laukaisu haluttiin saada aikaan mahdollisimman nopeasti. Aldagin 

ja Fullerin (1993) mukaan työryhmän kyvykkyydet arvioida riskejä monipuolisesti heikke-

nivät muun muassa aikataulujen asettaman paineen ja näyttämisen halun seurauksena. 

2.2.3 Ryhmäajattelun oireet 

Edeltävien tekijöiden seurauksena syntyy Janisin (1972, 1982) mukaan näkyviä oireita, joi-

den avulla ryhmäajattelun olemassaoloa voidaan tulkita (ks. kuvio 2, s. 25). Janisin (1972, 

1982) mallissa kahdeksan tunnistettavaa oiretta on jaettu kolmeen ryhmään. Tässä luvussa 

esitetyt ryhmäajattelun oireet pohjautuvat edellä mainittuun alkuperäiseen malliin. Oireiden 

olemassaolo on osoitettu ja tunnistettu lukuisissa jatkotutkimuksissa (ks. esim. Rose, 2011). 

Oireiden perään merkityt roomalaiset numerot (I-VIII) auttavat hahmottamaan kahdeksaa 

oiretta tässä tutkielman luvussa. 

Ensimmäistä ryhmää kutsutaan ryhmän yliarvioimiseksi ja se sisältää kaksi oiretta. Ryhmän 

yliarvioiminen ilmenee kuvitelmana haavoittumattomuudesta (I). Haavoittumattomuuden 

tunnetta kuvastaa esimerkiksi ylioptimistisuus ja ylimielisisyys, joiden seurauksena jäsenet 

saattavat ottaa helpommin tarpeettoman suuria riskejä. Toista yliarvioimiseen liittyvää oi-

retta kutsutaan uskoksi ryhmän moraaliin (II). Tällä tarkoitetaan käytännössä jäsenten vank-

kaa uskoa siihen, että he tekevät vain ja ainoastaan oikeita ratkaisuja. Tällainen olettamus 

virheettömistä päätöksistä aiheuttaa aiempien tutkimusten perusteella muun muassa heiken-

tynyttä päätösten seurausten arviointia (ks. esim. Rose, 2011). Ryhmäajattelun oireiden toi-

nen luokka on nimetty päätöksenteon kapeakatseisuudeksi. Kapeakatseisuuden ensim-

mäiseksi oireeksi on määritelty sokea uskominen ja luottaminen tehtyjen päätösten oikeel-

lisuuteen (III). Muiden ryhmien stereotyyppinen vähätteleminen ja aliarvioiminen (IV) on 

kapeakatseisuuteen liittyvä toinen oire. Vähättelyn piirteisiin liittyy Janisin (1972, 1982) 

mukaan esimerkiksi ryhmän ”vihollisten” näkeminen toimijoina, joiden kanssa ei kannata 

neuvotella. Kolmas ja viimeinen oireiden ryhmistä on paine yksimielisyyteen. Yksimieli-
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syys ilmenee ryhmässä itsesensuurina (V), joka näkyy ryhmän toiminnassa esimerkiksi jä-

senten pidättäytymisenä poikkeavista kannanotoista. Yksimielisyyden paine saattaa ryhmä-

ajattelun teorian mukaan aiheuttaa yksimielisyyden harhaa (VI), jolloin esimerkiksi hiljai-

suutta pidetään ryhmässä myöntymisen merkkinä. Oireessa on kyse myös konformisuudesta 

eli taipumuksesta enemmistön mielipiteeseen. Lisäksi yksimielisyyden paine ilmenee Jani-

sin (1972, 1982) mukaan kyseenalaistajien paineistamisena (VII). Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että toisinajattelijoille pyritään sanallisesti tai sanattomasti viestimään, kuinka 

ryhmälle lojaalien jäsenten olisi suotavaa toimia ja ajatella. Toisinajattelijoita painostetaan 

ajattelemaan odotusten mukaisesti ja ”vääristä” mielipiteistä ja ajatuksista saatetaan ran-

gaista. Ryhmäajattelun kahdeksanneksi ja viimeiseksi oireeksi Janis (1972, 1982) määritteli 

mielipidevartioinnin (VIII) eli poikkeavien mielipiteiden estämisen, usein ryhmän johtajan 

toimesta. 

2.3 Organisaation tyhmyys 

2.3.1 Organisaation tyhmyyden tutkimuksen tausta ja soveltaminen 

Organisaation tyhmyyttä on tutkittu käytäntöön soveltaen harvoin, mistä johtuen valtaosa 

aiemmasta tutkimuksesta on pohjautunut teoreettisten tulkintojen tekemiseen ilmiön ympä-

rillä (ks. esim. Mellahi & Wilkinson, 2004; Alvesson & Spicer, 2012). Vaikka organisaation 

tyhmyys aiheuttaa nimensä puolesta negatiivisia mielikuvia on syytä korostaa, että organi-

saation tyhmyyden tutkimuksessa on haluttu etsiä ja tunnistaa päätöksenteosta niitä teki-

jöitä, jotka aikaansaavat tyhmyyttä. Lisäksi on ajateltu, että näiden tekijöiden näkyväksi 

tekeminen auttaa organisaatioita ennaltaehkäisemään tyhmyyden ilmenemistä (ks. esim. Al-

vesson & Spicer, 2012).  Tutkimuskirjallisuudessa organisaation tyhmyyttä on usein mää-

ritelty organisaation älykkyyden kautta ja tyhmyys on käsitetty älykkyyden eräänlaiseksi 

vastakohdaksi. Esimerkiksi Doaeen ja kumppaneiden (2013) mukaan organisaation älyk-

kyys ilmenee organisaatioissa uuden tiedon luomisena ja ennen kaikkea tämän tiedon hyö-

dyntämisenä toimintaympäristön asettamiin haasteisiin vastaamisessa. Organisaation tyh-

myys voidaan siten käsittää ilmiöksi, jossa organisaatio omalla toiminnallaan saa aikaan 

älykkyytensä alenemista, joka lopulta estää menestyksekkään selviytymisen toimintaympä-

ristössä (Doaee ym., 2013). Organisaation tyhmyyttä on hyödynnetty käytännön yhteyksissä 

harvoin. Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ilmiötä on kuitenkin lähestytty edellä kuvatun 
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älykkyyden kautta ja tarkasteltu muutosta älykkäästä organisaatiosta kohti organisaation 

tyhmyyden teorian mukaista organisaatiota (ks. esim. Doaee ym., 2013). 

Organisaation tyhmyyden tutkimus nojaa pitkälti Alvessonin ja Spicerin (2012) luomaan 

käsitteistöön, jonka mukaan organisaation älykkyys laskee heikentyneen päätöksenteon 

seurauksena ja johtaa lopulta tyhmyyden ilmenemiseen organisaation arjessa. Heikolla pää-

töksenteolla Alvesson ja Spicer (2012) viittaavat esimerkiksi tiedostamattomien käyttäyty-

mismuotojen ilmenemiseen, joiden seurauksena päätöksenteko ja lopputulos eivät lähtökoh-

taisesti voi pohjautua täysin järkiperäiseen ajatteluun. Tästä johtuen myös organisaation 

tyhmyyden on käsitetty jossain määrin olevan läsnä jokaisen organisaation arjessa ja sen 

huomioiminen on organisaatiotutkimuksessa siten tärkeää (Alvesson & Spicer, 2012; Paul-

sen, 2017). Organisaation tyhmyydessä on tutkijoiden mukaan tarkemmin ilmaistuna kyse 

niin sanotusta funktionaalisesta eli toiminnallisuuteen liittyvästä ilmiöstä. Esimerkiksi Paul-

senin (2017) mukaan tyhmyyden funktionaalinen luonne ilmenee reflektoinnin eli oman 

toiminnan pohtimiseen perustuvan päättelykyvyn ja käyttäytymisen puuttumisena organi-

saation ja ryhmän toiminnassa. Funktionaalinen tyhmyys johtaa päätöksentekoon, jossa toi-

mijan tai toimijoiden kyvyt reflektoida, vaatia perusteluja tehdyille päätöksille sekä kyky ja 

halu kartoittaa vaihtoehtoja katoavat (Alvesson & Spicer, 2012; Paulsen, 2017). Alvesson 

ja Spicer (2012) kuitenkin korostavat, että organisaation tyhmyys ei viittaa siihen, että pää-

töksiä tekevät henkilöt olisivat ominaisuuksiltaan tyhmiä ja kykenemättömiä tekemään hy-

viä päätöksiä. Heidän mukaansa kyse on pikemminkin ilmiöstä, jota ei aiheuta yksilöiden 

kognitiivisten kykyjen puute, vaan haluttomuus syystä tai toisesta käyttää ja hyödyntää 

niitä. 

Doaee ja kumppanit (2013) puolestaan havaitsivat tutkimuksissaan myös tyhmyyden kol-

lektiivisen luonteen. Heidän mukaansa tyhmyys ei synny yksilöissä, vaan yksilöiden yhteis-

toiminta saa aikaan heikentynyttä päätöksentekoa. Organisaation tyhmyyden erääksi lähtö-

kohdaksi Doaee ja kumppanit (2013) ovat nimenneet organisaation heikentyneen kommu-

nikoinnin. Heidän mukaansa asiantuntijatasolla työskentelevät ihmiset saattavat syystä tai 

toisesta alkaa vähentämään kommunikointia toistensa kanssa, eivätkä ole halukkaita kes-

kustelemaan tietämyksestään ja näkemyksistään niin paljon kuin hyvä päätöksenteko vaa-

tisi. Haluttomuus tiedonjakamiseen on havaittu ongelmaksi erityisesti nykyaikaisissa ta-

louksissa, joissa ollaan perinteisesti oltu kiinnostuneita organisaatiohierarkioiden luomi-

sesta ja symbolisista arvoista, kuten karismaattisuuden ihannoinnista (ks. esim. Ford & 
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Staples, 2009). Paradoksaalisesti hierarkioiden ja karismaattisuuden ihannointi on johtanut 

siihen, että organisaation jäsenet arvioivat omaa asiantuntijuuttaan sekä omaa suhdettaan 

vallankäyttäjiin ja mikäli tiedon jakamisella pelätään olevan vaikutuksia esimerkiksi omalla 

uralla etenemiseen, saatetaan se jättää jakamatta (Ford & Staples, 2009). Lisäksi tällainen 

ajattelutapa saa aikaan organisaation jäsenten haluttomuutta kyseenalaistaa johtajan tai or-

ganisaatiokulttuurin sanelemia normeja ja käsityksiä ja vaarana on, että organisaation joh-

toryhmä saattaa tietämättään päätyä toistamaan samaa virhettä kerrasta toiseen (ks. esim. 

Mellahi & Wilkinson, 2004; Alvesson & Spicer, 2012). Organisaatiokulttuurilla onkin siten 

suuri vaikutus tyhmyyden muodostumiseen, sillä normeja ja jaettuja uskomuksia rakastavat 

organisaatiokulttuurit voivat toiminnallaan vastustaa organisaation uudistumista ja oppi-

mista, mikä saattaa johtaa organisaation epäonnistumiseen (Doaee ym., 2013). 

2.3.2 Organisaation tyhmyyden oireet 

Organisaation tyhmyyden on ajateltu ilmenevän erilaisten tekijöiden seurauksena, joiden 

avulla tyhmyyden olemassaoloa voidaan tarkastella. Esimerkiksi Doaee ja kumppanit 

(2013) tunnistivat tutkimuksissaan seitsemän tekijää, joiden kautta organisaatio mahdolli-

sesti vajoaa kohti tyhmyyttä. Myös Paulsen (2017) on eritellyt tutkimuksessaan kymmenen 

keskeistä organisaation tyhmyyden syytä. Tutkijoiden keskuudessa vallitsee yksimielisyyttä 

siitä, millaisista tekijöistä organisaation tyhmyys johtuu, sillä eri tutkimuksissa esitetyt oi-

reet esiintyvät tutkimuskirjallisuudessa osin päällekkäisinä. Tässä tutkielmassa organisaa-

tion tyhmyyttä tarkastellaan Doaeen ja kumppaneiden (2013) seitsemän tekijän jaottelua 

hyödyntäen. Nämä tekijät sekä jokaista tekijää tarkentavat sisällöt on esitetty tiivistetysti 

kuviossa 3. Huomionarvoista on, että jako tekijöihin on Doaeen ja kumppaneiden (2013) 

mukaan karkea ja erillään esittämisestä huolimatta tekijät tulisi käsittää osittain toisiinsa 

linkittyneinä. Lisäksi alkuperäisissä tutkimuksissa tekijöitä ei nimitetty oireiksi, mutta tässä 

tutkielmassa muodostettavan teoriasynteesin vuoksi päädyttiin tekemään näin. 
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Kuvio 3. Organisaation tyhmyys (Doaee ym., 2013). 

Kuviossa 3 esitetyistä Doaeen ja kumppaneiden (2013) havaitsemista tekijöistä ensimmäi-

nen liittyy organisaation oppimiseen. Sisällöllisesti organisaation oppimisella viitataan or-

ganisaation tyhmyyden keskusteluissa kyvykkyyteen oppia aiemmin tehdyistä virheistä. Or-

ganisaatio, joka ei kykene oppimaan, tunnistamaan ja korjaamaan tekemiään virheitä on 

taipuvainen vajoamaan kohti tyhmyyttä (ks. esim. Mellahi & Wilkinson 2004). Huomion-

arvoista on, että oppimista ei tulisi kuitenkaan käsittää vain yksittäiseksi tekijäksi, vaan pi-

kemminkin eräänlaiseksi ensioireeksi, jonka ympärille organisaation vajoaminen kohti tyh-

myyttä kiteytyy (Doaee ym., 2013). Toinen oire keskittyy organisaation hitauteen strategis-

ten kysymysten tarkastelussa. Doaeen ja kumppaneiden (2013) havaintojen perusteella eri-

tyisesti menestyvien yritysten kohdalla hitaus liittyy haluttomuuteen uudistua sekä pyrki-

mykseen säilyttää vallitseva olotila. Tällöin organisaatiossa saatetaan tietoisesti vältellä esi-

merkiksi strategian ulkopuolelta tulevia uudistuksia. Strategista hitautta saattaa aiheuttaa 

myös se, että monissa suurissa yrityksissä uudet johtajat tulevat usein valituiksi yrityksen 

sisäpuolelta, mikä osaltaan estää organisaation kykyä uudistua (Mellahi & Wilkinson, 2004; 

Doaee ym., 2013). Myös organisaation iän on nähty vaikuttavan hitauteen, sillä vanhoilla 

organisaatioilla on havaittu olevan suurempi riski turvautua aiemmin hyviksi havaittuihin 

päätöksiin ja toimintatapoihin (Doaee ym., 2013). 
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Kolmannella oireella, organisaatiokulttuurilla, Doaee ja kumppanit (2013) viittaavat orga-

nisaation jäsenten jaettuun näkemykseen toimintatavoista ja oletuksista ongelmanratkai-

sussa. Mikäli organisaatiokulttuuri esimerkiksi vastustaa uudistumista tai päätösten kyseen-

alaistamista, on organisaatiolla tutkimuksen valossa riski vaipua tyhmyyteen. Sisällöllisesti 

organisaatiokulttuuri tulisi nähdä useisiin muihin organisaation tyhmyyden oireisiin linkit-

tyvänä tekijänä ja käsittää sen laajalle ulottuva vaikutus (Doaee ym., 2013). Esimerkiksi 

kyvyttömyys ja haluttomuus kyseenalaistaa organisaatiokulttuurin mukaisia normeja, usko-

muksia ja käsityksiä heijastuu organisaation tyhmyyden teorian valossa organisaation uu-

distumishalukkuuteen, johtamiskulttuuriin sekä oppimiskykyyn liittyviin oireisiin (Alves-

son & Spicer, 2012; Doaee ym., 2013; Paulsen, 2017). Neljäs tunnistettu oire viittaa moraa-

lisiin kysymyksiin ja linkittyy jälleen monen muun tekijän tavoin muihin organisaation tyh-

myyden oireisiin. Esimerkiksi Doaeen ja kumppaneiden (2013) mukaan moraaliset tekijät 

kuvastavat organisaation johtamisjärjestelmiä ja -kulttuuria. Myös kommunikoinnin rooli 

korostuu johtamisjärjestelmiä tarkasteltaessa. Organisaation tyhmyyden ilmenemisen kan-

nalta johtamiseen liittyvät tekijät ovat korostuneessa asemassa, sillä tutkimuksissa esiinty-

neiden voluntarististen eli tahtoon perustuvien käsitysten valossa organisaation menesty-

mättömyydessä on pitkälti kyse johtamisesta ja johtajista itsestään (ks. esim. Mellahi & 

Wilkinson, 2004). Hyvät johtamisjärjestelmät edesauttavat luottamuksen ja yhdessä teke-

misen ilmapiirin syntymistä ja ne edellyttävät saumatonta yhteistyötä ja kommunikointia 

organisaatiotasojen välillä (Doaee ym., 2013). 

Viides ja kuudes Doaeen ja kumppaneiden (2013) tekemistä havainnoista liittyy tietoon, 

tiedon johtamiseen ja kyvyttömyyteen ylipäätään luoda ja esittää tiedon avulla uusia inno-

vaatioita. Tiedon johtamisessa on organisaation tyhmyyden teorian valossa kyse siitä, että 

organisaation johto on haluton tai kyvytön hyödyntämään jäsentensä mielipiteitä. Lisäksi 

tiedon johtamiseen liittyy käsityksiä siitä, että organisaatio on epäonnistunut hyödyntämään 

tai ylipäätään havaitsemaan ympäristöstä saatavilla olevaa tietoa, jolla toimintaa voitaisiin 

kehittää. (Doaee ym., 2013.) Kyvyttömyys esittää ja hyödyntää uusia innovaatioita jatkaa 

edellistä oiretta. Tässä yhteydessä tutkijat ovat puhuneet myös niin sanotusta yrittäjyyden 

efektistä, jolla viitataan erityisesti kilpailullisissa ympäristöissä korostuvaan kyvykkyyteen 

luoda jatkuvasti uutta. Seitsemäs ja viimeinen oire liittyy Doaeen ja kumppaneiden (2013) 

mukaan motivaatioon ja sitä kautta tapahtuvaan jäsenten sitoutumiseen. Heikentynyt moti-

vaatio alentaa organisaation älykkyyttä, joka puolestaan organisaation tyhmyyden teorian 

valossa johtaa organisaation tyhmyyteen (Doaee ym., 2013).  
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Aiempien tutkimusten kuvailevan luonteen vuoksi tutkimuksissa ei ole otettu kantaa siihen, 

kuinka monen oireen tulisi ilmetä, jotta organisaation tyhmyyttä voitaisiin tulkita. Esimer-

kiksi Alvesson ja Spicer (2012) sekä Paulsen (2017) korostavat, että kyseessä on teoria, 

jonka tarkoitus on kuvata, millaisten tekijöiden seurauksena tyhmyyttä ilmenee. Voimak-

kaimmiksi organisaation tyhmyyttä kuvaaviksi oireiksi on tunnistettu organisaation oppi-

miseen, strategiseen hitauteen, organisaatiokulttuurin sekä moraalisiin kysymyksiin liittyvät 

tekijät (ks. esim. Doaee ym., 2013). 

2.4 Teorioita vastaan asetettu kritiikki 

Kuten kaikkia teorioita, on myös tässä tutkielmassa hyödynnettyjä teorioita kritisoitu ja nii-

den käyttökelpoisuutta kyseenalaistettu. Tässä luvussa tarkastelen tiivistetyssä muodossa 

kritiikkiä, jota teoriat ovat aiemmissa tutkimusyhteyksissä kohdanneet. Lisäksi esitän, mil-

laisin keinoin huomioin ja mahdollisuuksien mukaan vastasin kyseiseen kritiikkiin tämän 

tutkielman osalta. 

Organisaation epäonnistumista käsittelevät tutkimukset on nähty jossain määrin ongelmal-

lisiksi sillä yleistä määritelmää sille, mikä ylipäätään voidaan tulkita epäonnistumiseksi, ei 

lukuisista tutkimuksista huolimatta ole kyetty luomaan. Lisäksi on todettu, että vaikka or-

ganisaation epäonnistumista tutkittaisiin erilaisten mallien avulla, painottuvat tekijät erilai-

sissa tutkimusympäristöissä eri tavoin (Mellahi ja Wilkinson, 2004). Tässä tutkielmassa or-

ganisaation epäonnistumista ei tarkasteltu itsenäisenä tekijänä, vaan se sidottiin käsitteelli-

sesti ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden teorioihin. Organisaation epäonnistumisen 

syiden syvällisemmällä ja monipuolisemmalla tarkastelulla ja kuvailulla pyrin korjaamaan 

aiemmin kritiikkiä saaneita ongelmakohtia. 

Niin ikään ryhmäajattelun teoriaan kohdistettu kritiikki ja ongelmakohdat kiteytyvät sen 

ympärille, että ryhmäajattelussa on usein kyse tulkinnallisista seikoista. Esimerkiksi Alda-

gin ja Fullerin (1993) mukaan ryhmäajattelun oletuksia ei yhtäältä ole kyetty täysin kumoa-

maan, mutta toisaalta teorian puolestapuhujat eivät ole kyenneet aukottomasti todistamaan 

teorian olemassaoloa. Esimerkiksi Casey-Campbell ja Martens (2008) ovat todenneet, 

kuinka sosiologeilla, politiikan tutkijoilla, sotatieteilijöillä ja organisaatiopsykologeilla on 

varsin erilaiset tavat lähestyä, määrittää ja mitata ensinnäkin ryhmiä ja tämän myötä pää-

töksentekoon liittyviä tekijöitä. Kiistelyistä huolimatta teoria on saanut laajalti hyväksyntää 
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ja ryhmäajattelun ilmiön on todettu olevan huomattavasti monimuotoisempi ja ilmenevän 

moninaisimmissa tilanteissa, kuin alun perin on ajateltu (ks. esim. Rose, 2011).  

Ryhmäajattelun tutkimusta on lisäksi kritisoitu voimakkaasti siitä, että tutkimukset ovat si-

sältäneet lähes poikkeuksetta jälkikäteen tehtyjä olettamuksia ja tulkintoja tapahtumien ku-

lusta. Jälkikäteisyys on johtunut usein siitä, että ryhmäajattelun tutkimusperinteessä päätök-

siin johtaneita seikkoja on yleisesti tutkittu esimerkiksi julkisten asiakirjojen ja lausuntojen 

sisällönanalyysilla (Aldag & Fuller, 1993). Ryhmäajattelua on osittain tästä johtuen pidetty 

melko kiisteltynä aiheena ja sitä on kritisoitu muun muassa siitä, että sen ajatellaan sivuut-

tavan joitakin oleellisia päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä (Rovio & Lintunen, 2009, 

49).  Esimerkiksi Petersonin ja kumppaneiden (1998) mukaan ryhmäajattelun tutkimuksessa 

on vaara ja itseasiassa lähes väistämätöntä, ettei kaikkia päätöksentekoon vaikuttaneita seik-

koja kyetä arvioimaan, jolloin tutkimuksen luotettavuuden ajatellaan kärsivän. Lisäksi haas-

tavaksi on nähty se, että tutkija saattaa ennakkokäsityksiinsä nojaten päätyä pitämään jotain 

yksittäistä päätöksenteon seikkaa merkityksellisenä. 

Myös organisaation tyhmyyttä käsitteleviä tutkimuksia vastaan on kohdistettu kritiikkiä, 

jonka mukaan tyhmyyden määrittely on subjektiivinen kokemus, eikä sitä näin ollen voida 

tutkia. Lisäksi organisaation tyhmyyttä ilmentävien tekijöiden havaitsemista ei kaikissa yh-

teyksissä ole pidetty tarpeeksi painavana perusteena sille, että tyhmyyttä voitaisiin sanoa 

ilmenneen. (Ks. esim. Paulsen, 2017.) Kritiikki on kohdistunut myös siihen, että organisaa-

tion tyhmyyteen viittaavat tekijät saattavat ajoittain olla tutkimuksellisesti haastavia erottaa 

muista päätöksentekoon liittyvistä seikoista (Paulsen, 2017). Huomionarvoista on lisäksi se, 

että organisaation tyhmyyden teorioita hyödyntävissä tutkimuksissa on käytettävä tulkin-

nallista varovaisuutta, sillä mallit ovat tutkijoiden mukaan harvoin hyödynnettävissä sellai-

sinaan ja ihmisten käyttäytyminen vaihtelee eri ympäristöissä ja organisaatioissa (Alvesson 

& Spicer, 2012; Doaee ym., 2013; Paulsen, 2017).  

Organisaation epäonnistumisen, ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden kritiikkiä yh-

distää se, että teorioita on syytetty jälkiviisastelusta (ks. esim. Aldag & Fuller, 1993; Rose, 

2011; Paulsen, 2017). Tähän kritiikkiin on aiemmissa tutkimuksissa vastattu toteamalla, että 

epäonnistumiseen johtavia tapahtumia ylipäätään voidaan tarkastella vasta siinä vaiheessa, 

kun epäonnistuminen on tapahtunut (Paulsen, 2017). Ryhmäajattelun osalta aiemmissa tut-

kimuksissa on todettu, että tapahtumien jälkikäteen tapahtuva tarkastelu vaatii tutkijalta eri-

tyistä huomiota ja huolellista arviointia sen suhteen, millaiseen aineistoon hän tapahtumien 
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tulkintansa perustaa (Peterson ym., 1998). Lisäksi aineistoon liittyvä tutkimuksellinen 

haaste on, että tutkimuskohteena olevat ihmiset saattavat olla haluttomia kertomaan ja arvi-

oimaan rooliaan osana epäonnistumista (Paulsen, 2017). Kun ihmisiä pyydetään esimerkiksi 

arvioimaan omaa typeryyttään kriittisesti, saattavat he usein olla haluttomia myöntämään 

sitä (Paulsen, 2017).  

Jotta edellä esitettyyn kritiikkiin voidaan vastata tulisi tutkimuksissa osoittaa ryhmäajatte-

lun ilmiön monimuotoisuus ja -tulkintaisuus (Rose, 2011). Tässä tutkielmassa pyrin moni-

muotoisuuteen ja monitulkintaisuuteen ensisijaisesti tuomalla keskusteluun laajaa aineistoa 

niin teorian kuin empirian osalta. Tutkielman teoriasynteesin avulla pyrin huomioimaan 

päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä aiempia tutkimuksia laajemmin. Myös empiirisen ai-

neiston valintaan ja arviointiin kiinnitin erityistä huomiota ja valikoin aineistoksi monipuo-

lisesti kirjallisuutta, jossa Nokian päätöksentekoa käsiteltiin eri näkökulmista. Tällä pyrin 

laajentamaan empiiristä näkökulmaa aihepiirin ympärillä. Pidin empiirisen aineiston koos-

tamista elämäkertakirjallisuudesta myös kritiikin valossa perusteltuna valintana, sillä tällai-

sessa aineistossa tutkimuksen kohteena olevat henkilöt eivät voineet enää jälkikäteen vai-

kuttaa ja muuttaa kertomuksiaan. Tällöin tulkintojen tekemisessä korostui jossain määrin 

väistämättä myös oma ääneni, näkökulmani ja tekemäni valinnat. Tämä huomio kuitenkin 

auttoi siinä, että koko tutkimusprosessin ajan pyrin pitämään tarkastelun mahdollisimman 

objektiivisena. 

2.5 Teoriasynteesi 

Tutkielman teoreettisen osuuden yhteydessä havaitsin ryhmäajattelun ja organisaation tyh-

myyden teorioiden perusolettamuksissa ja -ominaisuuksissa yhtäläisyyksiä, joiden pohjalta 

päädyin yhdistämään teoriat ja luomaan tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimivan 

teoriasynteesin. Teoriasynteesin luominen oli perusteltu ratkaisu myös aiempiin tutkimuk-

siin kohdistuneen kritiikin valossa, sillä laajemman teoreettisen näkökulman avulla oletin 

niiden kestävän myös kriittistä tarkastelua aiempaa paremmin. Lisäksi teoriasynteesin 

avulla oli mahdollista syventää ja tuoda uutta näkökulmaa ryhmäajattelun ja organisaation 

tyhmyyden tutkimuskeskusteluihin. Teoriasynteesin muodostamisessa hyödynsin erityisesti 

ryhmäajattelun tutkimuksessa laajalti käytettyä edeltävät tekijät–oireet -kategorisointia, 

sekä näiden kategorioiden jaottelua pienempiin osatekijöihin ja sisältöihin. Taulukko 2 ha-

vainnollistaa teoriasynteesin kokonaiskuvaa päätöksenteon heikentymisestä ryhmäajattelun 
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ja organisaation tyhmyyden seurauksena. Teoriasynteesin osatekijöiden sisältöjen yhtey-

dessä käytetyt kirjainlyhenteet osoittavat, mistä tutkimuskeskustelusta, ryhmäajattelusta 

(RA) vai organisaation tyhmyydestä (OT) edeltävät tekijät ja oireet ovat peräisin. Synteesin 

muodostamisen jälkeen tällaista jaottelua tutkimuskeskustelujen välillä ei tässä tutkielmassa 

enää hyödynnetä. 

Taulukko 2. Päätöksenteon heikentyminen ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden seu-
rauksena. 

 

 

 Osatekijä Sisältö 

ED
EL

TÄ
VÄ

T 
TE

KI
JÄ

T 

Ryhmän kiinteys • Kiinteyden vaikutukset (RA) 

Rakenteelliset epäkohdat • Eristäytyminen (RA) 
• Jäsenten samankaltaisuus (RA, OT) 
• Organisaatiokulttuuri (OT) 
• Johtajan ominaisuudet (RA, OT) 
• Tietojohtaminen (OT) 
• Organisaation oppiminen (OT) 
• Yrittäjyyden efekti (OT) 
• Motivaatio (OT) 

Tilannekohtaiset tekijät • Ulkopuolinen paine (RA, OT) 
• Historia (RA, OT) 
• Strateginen hitaus (RA, OT) 

OI
RE

ET
 

Suorituksen yliarvioiminen • Kuvitelma haavoittumattomuudesta (RA) 
• Usko ryhmän moraaliin (RA) 

Kapeakatseisuus päätöksenteossa • Usko päätöksen oikeelli-
suuteen (RA) 

• Muiden vähättely (RA) 

• Kyvyttömyys vaatia pe-
rusteluja (OT) 

• Kyvyttömyys reflektoida 
(OT) 

Paine yksimielisyyteen • Itsesensuurin puute (RA) 
• Harha yksimielisyydestä 

(RA) 
• Kyseenalaistajien paineis-

taminen (RA) 

• Mielipidevartiointi (RA) 
• Kyvyttömyys oppia (OT) 

SE
UR

AU
KS

ET
 Ryhmäajattelun ja organisaation tyh-

myyden seuraukset 
• Organisaation epäonnistuminen 
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Teoriasynteesiä luotaessa liitin ryhmäajattelun aiemmassa tutkimuksessa hyödynnetyt Jani-

sin (1972, 1982) alkuperäisen mallin mukaiset edeltävät tekijät sekä kahdeksan tunnistettua 

oiretta teoriasynteesiin sellaisenaan. Organisaation tyhmyyden tutkimuksessa tällaista jaot-

telua ei parhaan tietämykseni valossa oltu aiemmin hyödynnetty. Esimerkiksi Alvessonin ja 

Spicerin (2012) sekä Doaeen ja kumppaneiden (2013) tutkimuksiin perustuen organisaation 

tyhmyyttä kuitenkin edeltää joukko tunnistettavia tekijöitä, joilla tyhmyyttä voidaan tulkita. 

Näihin tutkimuksiin nojaten tarkastelin organisaation tyhmyyttä edeltävät tekijät-oireet -ka-

tegorisoinnin valossa ja havaitsin osatekijöiden sekä niiden sisältöjen olevan hyvin saman-

kaltaisia ja osin päällekkäisiä ryhmäajattelun teoriaan verrattuna. Tähän havaintoon perus-

tuen päädyin tässä tutkielmassa yhdistämään ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden 

keskustelut toisiaan täydentäväksi teoriasynteesiksi. 

Janisin (1972) alkuperäisen ryhmäajattelun teorian edeltäviä tekijöitä organisaation tyh-

myys syventää erityisesti rakenteellisten epäkohtien ja tilannekohtaisten osatekijöiden 

osalta. Teoriasynteesissä (taulukko 2) edeltävien tekijöiden ja oireiden osalta teorioiden sa-

mankaltaisuus käy ilmi erityisesti siitä, että ryhmäajattelu ja organisaation tyhmyys syntyvät 

hyvin samankaltaisissa ympäristöissä. Teoriasynteesin valossa ryhmän kiinteyden, raken-

teellisten epäkohtien sekä tilannesidonnaisten tekijöiden oletetaan johtavan oireiden ilme-

nemiseen. Sekä ryhmäajattelun että organisaation tyhmyyden tutkimuskeskustelussa erityi-

sesti johtajan ominaisuudet ja ryhmässä vallitseva kulttuuri (ts. organisaatio- ja johtamis-

kulttuuri) ovat ilmenneet merkityksellisinä seikkoina ryhmän suoriutumisen suhteen. Tilan-

nekohtaisista tekijöistä ryhmän kokema ulkopuolinen paine sekä ryhmän tai organisaation 

historia niin ikään korostuivat molemmissa tutkimuskeskustelussa. 

Vaikka organisaation tyhmyyden aiemmissa tutkimuksissa ei ole nimetty varsinaisia tyh-

myyden oireita, oli tutkimuskeskusteluista havaittavissa lukuisia sellaisia seikkoja, jotka 

linkittyivät ryhmäajattelun tunnistettuihin ja nimettyihin oireisiin. Organisaation tyhmyy-

dellä on aiemmissa tutkimuksissa viitattu lähinnä tyhmyyttä edeltävien tekijöiden aikaan-

saamaan organisaation alenevaan älykkyyteen sekä tätä myötä heikentyviin mahdollisuuk-

siin hyödyntää organisaation resursseja optimaalisella tavalla (ks. esim. Alvesson & Spicer, 

2012; Doaee ym., 2013). Tällainen organisaation aleneva älykkyys, saattaa näyttäytyä esi-

merkiksi virheiden toistamisena ja kapeakatseisuutena päätöksenteossa (Doaee ym., 2013). 

Tähän ajatukseen perustuen teoriasynteesin eräs suuri olettamus on, että aleneva älykkyys 
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saattaa oireilla organisaatiossa samankaltaisesti kuin ryhmäajattelussa. Tähän perustuen or-

ganisaation tyhmyyttä aiheuttavia tekijöitä on teoriasynteesissä nimetty organisaation tyh-

myyden oireiksi.  

Kummankaan teorian puitteissa tehdyissä tutkimuksissa ei suoranaisesti ole päädytty ni-

meämään seurauksia, joita ryhmäajattelu ja organisaation tyhmyys saavat aikaan. Sekä ryh-

mäajattelun että organisaation tyhmyyden aiemmissa tutkimuksissa teorioiden mukaisen 

päätöksenteon seurauksiksi on usein päädytty lähinnä nimeämään teoria itsessään (Janis, 

1972; Alvesson & Spicer, 2012; Doaee ym., 2013). Täsmällisemmin ilmaistuna esimerkiksi 

ryhmäajattelun näkyvänä seurauksena on pidetty ryhmäajattelua. Joissakin tarkasteluissa on 

kuitenkin täsmennetty, että ryhmäajattelun seurauksia voidaan kontekstista riippuen ku-

vailla esimerkiksi ryhmän päätöksenteon vinoutumisen, vaihtoehtojen tarkastelemattomuu-

den, tavoitteiden riittämättömän pohtimisen ja riskien arvioimattomuuden avulla (ks. esim. 

Rovio & Lintunen, 2009, 49). Teoriasynteesi kuitenkin olettaa, että organisaation epäonnis-

tuminen voidaan tulkita heikentyneeksi päätöksenteoksi, joka on seurausta ryhmäajattelusta 

ja organisaation tyhmyydestä. Teoriasynteesin avulla ryhmäajattelun ja organisaation tyh-

myyden seurauksia kyettiin siten arvioimaan aiempia tutkimuksia paremmin. Lisäksi teo-

reettisen viitekehyksen avulla oli mahdollista monipuolistaa Nokian matkapuhelinliiketoi-

minnan epäonnistumisen tulkintoja, mikä oli yksi tämän tutkielman tavoitteista. Hyödynsin 

teoriasynteesiä tutkielman empiirisen aineiston analyysin yhteydessä. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Esiymmärrys 

Menetelmällisesti tämä tutkielma sai alkunsa esiymmärryksestäni tutkimusaiheen, ryhmä-

ajattelun teorian ja tutkimuskohteena olevan organisaation historian parissa. Ryhmäajatte-

lun osalta esiymmärrykseni rakentui aiemmin tekemäni tutkielman (ks. Tiirikainen, 2015) 

myötä syntyneen tiedon ympärille. Perehtyneisyys erityisesti teorian tutkimiseen auttoi hah-

mottamaan, millaisten tekijöiden ja teorioiden avulla ryhmäajattelun teoriapohjaa voisi 

mahdollisesti laajentaa. Myös tutkielman empiirinen osuus rakentui esiymmärryksen va-

raan, sillä minulla oli jo ennakkoon joitakin käsityksiä siitä, minkä tyyppisestä aineistosta 

empiriaa voitaisiin kerätä. Tämä auttoi myös sopivan aineiston karkeassa rajaamisessa, sillä 

tutkimuskohteena olleesta organisaatiosta on kirjoitettu varsin paljon. Lisäksi olin muissa 

yhteyksissä tutustunut jo ennakkoon Nokian organisaation historiaan. Esiymmärrys oli vält-

tämätön osa tutkielman tekoa, sillä vailla ennakkokäsityksiä koko tutkimusprosessin käyn-

nistäminen olisi käytännössä ollut mahdotonta. Tutkimuskohteena olevan organisaation his-

torian, tutkimusaiheen ja tutkimuksessa hyödynnettyjen teorioiden tunteminen ennakkoon 

auttoi tekemään tutkimuksellisia valintoja ja tarkastelemaan tutkimusongelmaa ja -kysy-

myksiä kriittisemmin. 

Teoreettisesti esiymmärrystä voidaan pitää alkupisteenä niin sanotulle hermeneuttiselle ke-

hälle eli tutkimukselliselle dialogille tutkimusaineiston kanssa. Kyse on prosessista, jossa 

tutkijan ymmärrys korjautuu ja syvenee aineistoon kohdistuvan kriittisen reflektion avulla 

(Laine, 2018, 34). Esiymmärryksellä tarkoitetaan usein luontaista ymmärrystämme jostakin 

asiasta ja esimerkiksi Laineen (2018, 34) mukaan sillä tarkoitetaan ”kaikkia tutkijalle luon-

taisia tapoja ymmärtää tutkimuskohde jonkinlaisena jo ennen tutkimusta.” Erityisesti laa-

dullisen tutkimuksen tekemiseen liittyy tällaisia käsityksiä konstruoidusti rakentuvista mer-

kityksistä (ks. esim. Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005). Esiymmärrystä voidaan siten 

pitää eräänlaisena edellytyksenä merkitysten ymmärtämiselle, jolloin tutkijan pyrkimyk-

senä on tutkimuksessaan tehdä jo tunnettu asia tiedetyksi (Laine, 2018). Esiymmärryksen 

syntymiselle ei ole esitettävissä yksiselitteistä teoriaa, mutta esimerkiksi Gummesonin 

(1991, 66–68) mukaan se muodostuu kahdesta elementistä: henkilökohtaisista kokemuksis-

tamme sekä toisten ihmisten kokemuksista, jotka heijastuvat meihin välillisesti esimerkiksi 



41 
 

kirjallisuuden, artikkeleiden tai koululuentojen avulla. Perinteisesti tutkijan esiymmärrys 

nähdään muodostuvan jälkimmäisen varaan (Gummeson, 1991, 66–68). 

Esiymmärrykseen liittyy myös riskejä, joita pyrin huomioimaan tätä tutkielmaa tehdessä. 

Esiymmärryksen rakentuessa muiden henkilöiden kokemusten pohjalle, on riskeiksi tunnis-

tettu esimerkiksi tutkijan väärinymmärrys, pinnallinen tiedon ahnehtiminen, sekä vaara 

omaksua väärää tietoa (Gummeson, 1991, 68). Tällaisten riskien välttämiseksi pyrin raken-

tamaan tähän tutkielmaan liittyvän esiymmärryksen monipuolisten tietolähteiden varaan, 

tutustumalla sekä teorian että empirian osalta useiden tutkijoiden ja kirjoittajien aihepiiriä 

käsitteleviin tutkimuksiin ja teoksiin eri aikakausilta. 

3.2 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

Hyvän tutkimuksen perustana voidaan pitää seikkaperäistä ja systemaattista tutkimusaineis-

ton keräämistä ennalta asetetun ongelman ratkaisemiseksi (Hakala 2008, 148). Asetetut tut-

kimusongelmat sanelevat pitkälti sen, mitä menetelmiä aineiston keruussa ja analysoinnissa 

kannattaa käyttää. Kääntäen voidaan ilmaista, että lähestymistapa ja tutkimusstrategia on 

valittava siten, että niiden avulla saadaan vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

(Eriksson & Koistinen, 2014). Tämä tutkielma on lähestymistavaltaan laadullinen ja tutki-

musstrategialtaan se täyttää tapaustutkimuksen tyypilliset piirteet. Ennen syvällisempää tar-

kastelua on kuitenkin syytä huomioida, että tapaustutkimus on luonteeltaan pragmaattista, 

monitasoista ja erilaisia aineistoja ja analyysimenetelmiä hyödyntävää ja yhdistävää (Eriks-

son & Koistinen, 2014). Tästä johtuen en tässä tutkimuksessa pyrkinyt orjallisesti noudat-

tamaan, eikä olisi mahdollistakaan noudattaa, vain tiettyyn tapaustutkimuksen tyyppiin si-

dottuja menetelmiä. 

Hirsjärven ja kumppaneiden (2013, 135) mukaan tapaustutkimuksen tavoitteena on tyypil-

lisesti kuvailla ja selittää ilmiöitä ja tutkimuksen kohteena on usein yksilö, ryhmä tai yh-

teisö, jonka prosesseista ollaan kiinnostuneita. Tapaustutkimus nähdään relevanttina tutki-

musstrategiana erityisesti silloin, jos mitä-, miten- ja miksi-kysymykset ovat keskeisiä tai 

mikäli aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta (ks. esim. Yin, 2014, 9-15). Aiem-

missa tutkimuksissa on kiistelty siitä, mikä ylipäätään voidaan laskea tapaukseksi, mutta 

esimerkiksi Eriksson ja Koistinen (2014) käsittävät tapauksen olevan jotain sellaista, jonka 

pystyy rajaamaan muusta kontekstista. Tapaus voi olla esimerkiksi muutosprosessi, tapah-

tumaketju, eri toimijoiden välinen suhde tai jokin ilmiö, kuten johtaminen (Eriksson & 
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Koistinen, 2014). Tapauksen käsitteellistäminen ja määrittäminen ovatkin siten yksi keskei-

simpiä tapaustutkimuksen lähtökohtia. Esimerkiksi Koskisen ja kumppaneiden (2005, 268) 

mukaan tapauksen määrittelyn tärkeys korostuu siinä, että määrittely tarjoaa poikkeavan 

tapauksen, jonka avulla voidaan rikastaa teoriaa ja tutkia sen rajoja esimerkiksi etsimällä ja 

paikantamalla jonkinlaisia ehtoja tutkittavan ilmiön esiintymiselle. Tapauksen tarkka mää-

rittäminen on usein haastava prosessi, mistä johtuen esimerkiksi Byrne ja Ragin (2009, 6) 

puhuvat mieluummin tapauksen rakentamisesta, jolla he viittaavat läpi tutkimuksen tapah-

tuvaan tapauksen määrittämisen ja tarkentamisen prosessiin.  

Tässä tutkielmassa rakensin tapausta tutkimusprosessin edetessä, sillä aluksi ei ollut var-

maa, mitä tekijöitä tapaukseen tulisi sisällyttää. Aluksi valitsin tapaukseksi Nokian matka-

puhelinliiketoiminnan epäonnistumisen pitäen silmällä esimerkiksi Vilkan ja kumppanei-

den (2018, 192-193) valintakriteereitä, joiden mukaan tapauksen valinnan tulee aina olla 

relevantti tutkimuskohteeseen ja tavoiteltavaan tietoon nähden. Tapauksen valinnan rele-

vanttiutta varmistin rajaamalla tapauksen Nokian matkapuhelinliiketoiminnan yksikön joh-

toryhmässä ja hallituksessa vuosien 1992-2013 aikana toimineiden henkilöiden päätöksen-

tekoon. Nokian epäonnistumisen määrittely ja kuvailu kuitenkin täsmentyivät tutkimuksen 

aikana, jolloin tapauksen rakentuva luonne tuli näkyväksi. Tapauksen määrittelyssä huo-

mioin lisäksi myös kontekstin laajuuteen ja monitasoisuuteen liittyviä seikkoja. Esimerkiksi 

Pettigrew (1997) on todennut, että erityisesti organisaatioita tarkastelevissa tutkimuksessa 

on tärkeää huomioida, että konteksti sisältää ulomman kontekstin, kuten toimialaympäristön 

ja sen kilpailullisuuden, sekä sisemmän kontekstin, jolla viitataan esimerkiksi yrityksen 

omaan rakenteelliseen ympäristöön. Näitä seikkoja pyrin huomioimaan tässä tutkielmassa 

mahdollisimman monipuolisesti. 

Tutkimusstrategian valinta ohjaa olennaisesti koko tutkimusprosessia aina tutkimusongel-

man ja -kysymysten asettelusta empirian ja teorian väliseen vuoropuheluun. Lisäksi tapaus-

tutkimuksen eri tyyppejä ja tavoitteita tarkastelemalla tutkijalle jäsentyy käsitys siitä, miten 

tätä vuoropuhelua voidaan käydä. (Eriksson & Koistinen, 2014.) Tieteenfilosofisilta lähtö-

kohdiltaan tapaustutkimus on nähty positivistiseksi, yhtä totuutta ja tulosten yleistävyyttä 

tavoittelevaksi, mutta viime vuosina erilaiset tulkinnalliset ja kokonaisvaltaiseen ymmärtä-

miseen pyrkivät tutkimussuunnat ovat nostaneet päätään (ks. esim. Yin, 2014).  Tämä tut-

kielma sijoittuu jälkimmäiseen. Tapaustutkimuksia voidaan jaotella myös tutkimustyyppien 
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mukaan, esimerkiksi selittäviksi tai kuvaileviksi tutkimuksiksi. Tämä tutkielma edustaa se-

littävää tapaustutkimusta, sillä esimerkiksi Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan tällaiselle 

tutkimukselle on ominaista kiinnostus selvittää ja selittää, miksi jokin ilmiö on sellainen 

kuin on. Selittävän tapaustutkimuksen päätavoitteina pidetään usein johonkin ilmiöön liit-

tyvien eri vaiheiden välisten suhteiden selvittämistä ja analyyttista kuvausta näihin ilmiöi-

hin vaikuttaneista tapahtumista ja prosesseista (Pettigrew, 1997; Dawson, 1997, 396-401). 

Se miten tapaustutkimus lopulta lähestyy ilmiön kuvailuun ja selittämiseen liittyviä kysy-

myksiä johtaa intensiivisen ja ekstensiivisen tapaustutkimuksen väliseen jakoon. Useaa ta-

pausta esittelevää ja vertailevaa tutkimusta kutsutaan jälkimmäiseksi, edeltävän ollessa kiin-

nostunut puolestaan etsimään selitystä ja ymmärrystä yhdelle tarkasteltavalle ilmiölle. In-

tensiiviselle tapaustutkimukselle, kuten tälle tutkimukselle, on tyypillistä jonkin ainutlaa-

tuisen tapauksen kontekstualisoitu kuvaus ja ymmärtäminen. Tutkimuksen tarkoituksena ei 

siten ole tuottaa tapauksesta yleistyksiä, vaan lähinnä selvittää ja selittää, millä logiikalla 

jokin tapaus voisi toimia. (Eriksson & Kovalainen, 2008, 119-122.) Dyeria ja Wilkinsia 

(1991) mukaillen intensiivisessä tapaustutkimuksessa tutkija tuottaa hyvän ja lukijoita kiin-

nostavan tarinan, joka on tutkijan tekemiin valintoihin ja näkemyksiin perustuva yksi versio 

totuudesta ja yksi mahdollinen, hyvin perusteltu tulkinta tarkasteltavasta ilmiöstä.   

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen koko-

naisvaltainen tutkiminen (Hirsjärvi ym., 2013, 161). Organisaation tyhmyyttä ja ryhmäajat-

telun teoriaa hyödyntävässä tutkimuksessa laadullinen lähestymistapa oli luonnollinen ja 

perusteltu valinta, sillä organisaatiopsykologiasta kumpuavien ilmiöiden tarkastelu esimer-

kiksi määrällisin keinoin ei esiymmärrykseeni perustuen olisi ollut hedelmällistä. Laadul-

listen tutkimusmenetelmien avoin luonne sen sijaan mahdollisti tutkimustehtävän, teorian-

muodostuksen, aineistonkeruun ja aineiston analyysin joustavan kehittymisen tutkimuksen 

edetessä (Kiviniemi, 2007, 70). Avoimen luonteen myötä tämäkään tutkielma ei ollut si-

dottu määrättyihin rakenteisiin ja etenemistapoihin, vaan työstin esimerkiksi teoriaa ja em-

piriaa osin samanaikaisesti. Tutkimusaiheen tarkastelun ja syvällisen ymmärtämisen näkö-

kulmasta koin tämän perustelluksi valinnaksi. 
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3.3 Narratiivinen tutkimus 

3.3.1 Narratiivisuus tutkimusotteena 

Narratiivista eli kerronnallista tutkimusta ei voida puhtaasti pitää tutkimusmetodina, vaan 

narratiivisuus tulisi käsittää pikemminkin tutkimusotteeksi, taustafilosofiaksi tai tutkimuk-

selliseksi lähestymistavaksi (ks. esim. Heikkinen, 2018, 176).  Syrjälän (2018, 276) mukaan 

kertomuksellisuus voidaan hahmottaa ”yleiseksi metodiseksi viitekehykseksi, jossa kohdis-

tetaan huomio tarinoihin todellisuuden rakentajana ja välittäjänä. Tutkimuksellisesti ky-

seessä on lähestymistapa, jossa sovelletaan ja analysoidaan kertomuksia.” Narratiivinen tut-

kimusaineisto koostuu suullisista tai kirjallisista kertomuksista. Narratiivisessa tutkimuk-

sessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten tutkimusaineiston kertomukset toimivat tiedon välit-

täjinä ja rakentajina (Heikkinen, 2007, 142). 

Tapahtumakulkuja voidaan kuvailla ja kertoa eri tavoin ja monessa järjestyksessä. Aristo-

teleen klassisen määritelmän nojalla narratiiviselta aineistolta edellytetään kertomuksen 

tunnuspiirteitä: alkua, keskikohtaa ja loppua (Heikkinen, 2018, 173). Nykykäsityksen mu-

kaan ajallinen eteneminen voidaan kuitenkin rikkoa takaumia käyttäen. Esimerkiksi Heik-

kisen (2018, 173) mukaan tarinaa kerrottaessa ajan kulku voidaan kääntää päinvastaiseksi 

ja aloittaa kerronta tarinan lopusta. Kerronnan tapojen eläessä myös tarinallisuuteen liitty-

vien juonten merkitys muuttuu. Yksinkertaisimmillaan kertomuksille ei tarvitse asettaa vaa-

timuksia eheydestä ja juonellisuudesta (Heikkinen, 2007, 159). Myös Alasuutari (2011) on 

tarkastellut kertomusten rakenteita ja pohtinut kronologisesti etenevän juonen merkityksel-

lisyyttä kertomuksen määritelmässä. Alasuutarin (2011, 127) mukaan esimerkiksi Prince 

(1973) määritti kertomuksen olevan yksinkertaisimmillaan esimerkiksi toteava lause, jossa 

on alku ja loppu ja näiden väliin sijoittuva aktiivinen osa. Tästä huolimatta juonellisuuden 

huomioiminen on tärkeää, sillä tietyllä kertomuksen osalla on merkityksensä nimenomaisen 

kertomuksen kohdan lisäksi myös osana kokonaisuutta (Alasuutari 2011, 128).  Näin kerto-

muksellisuuteen liittyy poikkeuksetta myös ajallinen ulottuvuus. Esimerkiksi Syrjälän 

(2018, 276) mukaan aika, paikka ja juoni ovat niitä tekijöitä, jotka lopulta muodostavat mo-

nikerroksisen tarinan, jossa päähenkilöiden lisäksi kuuluu kertomuksen kulttuurinen ja yh-

teiskunnallinen konteksti kuin myös tutkijan oma elämä. 

Käsitteellisesti narratiivisen tutkimuksen sisältä voidaan erottaa erillisinä suuntauksina nar-

ratologinen ja elämäkerrallinen tutkimus. Esimerkiksi Heikkistä (2018, 175) mukaillen, 
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edellisellä tarkoitetaan kiinnostusta kielen rakenteisiin, kun jälkimmäinen puolestaan edus-

taa tutkimussuuntausta, jossa ollaan kiinnostuneita tarinoiden taustalla olevien tapahtumien 

ja tapahtumakulkujen selvittämisestä. Tässä tutkielmassa hyödynsin narratiivisuutta nimen-

omaan elämäkerrallisena tutkimusotteena. Narratiivisen tutkimuksen keskeistä käsitteistöä 

ovat tarinat ja kertomukset ja erityisesti eroavuudet näiden välillä. Vaikka narratiivisuutta, 

tarinallisuutta ja kertomuksellisuutta voidaan hyödyntää synonyymisesti (ks. esim. Syrjälä, 

2018, 276), tulisi narratiivisessa tutkimuksessa kuitenkin esimerkiksi Heikkisen (2018, 

172-174) mukaan tehdä ero tarinan ja kertomuksen välille. Yleisesti tarinalla tarkoitetaan 

esimerkiksi tapahtumien ja entiteettitien muodostamaa kokonaisuutta, joista esitettyinä 

muodostuu kertomuksia eli narratiiveja (ks. esim. Abbot, 2009, 19; Heikkinen, 2018, 174). 

Täten tarina saattaa kerrottaessa saada erilaisia piirteitä kertojan muokatessa tarinaa esimer-

kiksi kulttuuriin liittyvien huomaamattomien olettamusten ja arvojen mukaan (ks. esim. 

Riessmann, 2008, 3). 

Edellinen huomio johtaa siihen, että tieteenfilosofisesta näkökulmasta narratiivisuuteen liit-

tyy vahvasti käsitys konstruktivismista eli todellisuuden rakentumista kertomuksille, joiden 

avulla jäsennämme ja selitämme tapahtumia ja kokemuksia itsellemme (ks. esim. Koskinen 

ym., 2005, 192-199). Ontologisesti tarkasteltuna konstruktivistiset lähestymistavat oletta-

vat, että yhden totuuden sijaan on olemassa useita suhteissa rakentuvia todellisuuksia. Epis-

temologisesti konstruktivistinen tietokäsitys ja tietoteoreettinen relativismi nojaavat oletta-

mukseen, jonka mukaan tietäminen ylipäätään on subjektiivista, ajasta, paikasta ja tarkaste-

lijan asemasta riippuvaa. Tällöin myös maailma rakentuu ihmisten kesken neuvoteltujen 

merkitysten verkkona ja tieto maailmasta, samoin kuin ihmisen käsitykset itsestään nähdään 

alati kehkeytyvinä kertomuksina. (Heikkinen, 2018, 177.) 

Tiedon ja todellisuuden konstruktivistinen rakentuminen heijastuu vahvasti narratiivisessa 

tutkimusperinteessä. Esimerkiksi Hatchin ja Wisniewskin (1995) tarkastelun perusteella 

narratiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten tarinat ja kertomukset kehit-

tyvät ja sitoutuvat osaksi laajempaa kulttuurista kontekstia. Kyse on heidän mukaansa mer-

kityksellisyyden konstruktiivisesta luomisesta ja rakentumisesta (meaning-making) reflek-

toimisen, kuvailun ja selittämisen avulla. Persoonallinen taso onkin Hatchin ja Wisniewskin 

(1995, 117) mukaan yksi keskeisimmistä narratiivisen tutkimuksen eduista verrattuna mui-

hin tutkimusotteisiin. Lisäksi narratiivinen tutkimus mahdollistaa arvokkaampien tutkimus-
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löydösten tekemisen, sillä narratiivisuus haastaa reflektion kautta tutkijan osallistumaan ai-

neiston tuottamiseen. Hatch ja Wisniewski (1995, 117) kuitenkin varoittavat tarinoihin liit-

tyvän heroismin ja romantisoinnin vaaroista. Tällä he tarkoittavat sitä, että esimerkiksi elä-

mäntarinoita tarkastelevan tutkijan tulisi arvioida tarinoissa esiintyvien henkilöiden kerto-

muksia myös osana laajempaa kontekstia ja ainakin jossain määrin tuntea näiden henkilöi-

den historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalista menneisyys. 

3.3.2 Elämäkerrat narratiivisena tietovarantona 

Organisaation tyhmyyttä ja ryhmäajattelua tarkastelleissa aiemmissa tutkimuksissa post 

mortem, tapahtumien jälkeen tehtävä analyysi on ollut tyypillistä (ks. esim. Peterson ym., 

1998; Hermann & Rammal, 2010; Paulsen, 2017). Tällainen tutkimusasetelma on esimer-

kiksi Janisin (1972, 1982) mukaan seurausta yksinkertaisesti siitä, että ihmisten tekemiä 

päätöksiä ja päätösten seurauksia ei voida analysoida ennen kuin nämä päätökset ja seu-

raukset ovat ilmenneet. Myös Paulsenin (2017) mukaan esimerkiksi organisaation tyhmyy-

teen liittyvät seikat ovat usein tunnistettavissa vasta jälkikäteen. Aiemmissa tutkimuksissa 

aineistoa on yleisesti kerätty julkisista aineistoista ja asiakirjoista ja niitä on analysoitu si-

sällönanalyysin keinoin (ks. esim. Aldag & Fuller, 1993; Hermann & Rammal 2010; Paul-

sen, 2017). Valintaa on perusteltu myös sillä, että tutkimuskohteena olevat henkilöt saattai-

sivat esimerkiksi haastattelutilanteissa olla haluttomia reflektoimaan ja arvioimaan kriitti-

sesti omaan typeryyteensä liittyviä seikkoja (Doaee ym., 2013; Paulsen, 2017). 

Edellisten huomioiden perusteella päädyin keräämään tutkielman empiirisen aineiston elä-

mäkertakirjallisuudesta, sillä tällaisessa aineistossa tutkimuskohteena olevat henkilöt eivät 

suoranaisesti voi olla haluttomia puhumaan tietystä aiheesta. Lisäksi laadulliselle tutkimuk-

selle ylipäätään on ominaista, että aineistoissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät 

esille (ks. esim. Hirsjärvi ym., 2013, 164), joten koin elämäkerrat tätäkin huomiota vasten 

relevanttina aineistona. Elämäkerrallinen, päiväkirjamerkintöihin ja tapahtumissa osallisina 

olleiden kokemuksiin perustuva kirjallisuus antoi laajan narratiivisen tarkastelupohjan tälle 

tutkielmalle. 

Elämäkertoihin pohjautuvalla tutkimuksella on varsin pitkät perinteet erityisesti historian-

tutkimuksessa, sosiologiassa ja antropologiassa. Viime vuosikymmeninä innostus elämän-

tarinoiden ja kertomusten hyödyntämiseen tutkimusaineistona on ollut niin suuressa kas-
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vussa, että esimerkiksi Syrjälän (2018, 267) mukaan puhutaan elämänkerrallisesta kään-

teestä ja paradigman vaihtumisesta sosiaalitieteissä. Paradigman muutos juontaa juurensa 

esimerkiksi siitä, että ihmisen elämä ja identiteetti on viime vuosina yhä voimakkaammin 

nähty rakentuvan erilaisista tarinoista (Syrjälä, 2018, 268).  Kourin (2017) mukaan elämä-

kertojen nousu tutkimusaineistona nojaa postmodernin tiedonkäsityksen kehittymiseen ja 

objektivistisen todellisuuskäsityksen hylkäämiseen; yhden todellisuuden ja totuuden sijasta 

on olemassa useita todellisuuksia ja totuuksia.  

Elämäkertoja tutkimusdatana hyödyntävissä tutkimuksissa keskeinen lähtökohta on määrit-

tää, millainen teksti elämäkerta ylipäätään on. Esimerkiksi Turusen, Dockettin ja Perryn 

(2015) mukaan Freeman (2007) on määritellyt elämäkerrat kertomuksiksi, joissa kertoja 

kerronnan hetkellä tulkitsee ja käsitteellistää kuvauksen omasta menneisyydestään. Lisäksi 

elämäkerralliselle tekstille on tyypillistä, että ne eivät ainoastaan ole vain kertomuksia ker-

tojalle itselleen, vaan elämäkertojen tarkoituksena on lisäksi selvittää muille, mitä tapahtui 

ja miksi (Bruner, 1991). Elämäkerrallisuuteen liittyy siten vahvana käsitykset kerronnalli-

suudesta ja omakohtaisten kokemusten avaamisesta ja kuvailusta. 

Metodologisesti tapaustutkimus asettaa aineiston keruulle ja analysoinnille haasteita ylipää-

tään (ks. esim. Vilkka, Saarela & Eskola, 2018, 197). Erityisesti elämäkertakirjallisuuden 

hyödyntämiseen tutkimusaineistona tulee suhtautua tietyin varauksin. Elämäkerroissa ihmi-

set esimerkiksi itse päättävät, mistä asioista puhutaan. Tutkittavat eivät välttämättä muista 

asioita tai he saattavat muistaa väärin. Lisäksi muistissa olevia aukkoja saatetaan täyttää 

fiktiivisillä kertomuksilla. (Hirsjärvi ym., 2013, 218–219.) Esimerkiksi Roos’ n (1987) mu-

kaan elämäkertatutkimukseen liittyy olennaisesti onnellisuusmuurin käsite, jonka mukaan 

elämäkerta ei välttämättä avaa tutkijalle absoluuttisia totuuksia asioista, vaan kirjoittaja on 

omista intresseistään johtuen saattanut jättää osan merkittävistäkin huomioista onnellisuus-

muurin taakse. Elämäkerrallista aineistoa onkin lähestyttävä lähdekriittisesti, jolloin tutkija 

ei suoranaisesti voi olettaa aineiston kertovan todellisuudesta sellaisena kuin se todella on 

(Kouri, 2017). Elämäkerta ei myöskään voida pitää suorana heijastuksena tapahtumista, 

vaan kirjoittajan yksilöllisten preferenssien mukaan tarinaan on valikoitu sellaista materi-

aalia, jonka kirjoittaja on kokenut merkitykselliseksi (Vilkko, 1990, 82-84). Esimerkiksi 

Bertaux (2005, 138) on esittänyt biografisen ideologian käsitteen kuvaamaan elämäkerran 

kirjoittajan ja tarinan kertojan eksistentiaalista taipumusta löytää tarinalleen koherenssi, yh-
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tenäinen tarina, mikä puolestaan saattaa johtaa poikkeamiin todellisuuden ja tarinassa esi-

tettyjen totuuksien välille. Huomionarvoista on, että elämäkertojen lukijan tulisi etsiä ja löy-

tää aineistosta myös sellaisia merkityssisältöjä, mitä kirjoittaja ei ole siihen sisällyttänyt 

(Vilkko, 1990, 85). 

Tutkijat ovat vastanneet elämäkertatutkimukseen liittyvään kritiikkiin muistuttamalla nar-

ratiivisen tutkimuksen konstruktivistisesta luonteesta (ks. esim. Roos, 1987; Kouri, 2017). 

Esimerkiksi Kouri (2017) muistuttaa aiempaan tutkimusperinteeseen nojaten, että elämä-

kerrallisessa tutkimuksessa ei voida saavuttaa yhtä oikeaa totuutta. Siinä, missä elämäker-

tatutkimusta kritisoivat esittävät kritiikin yhtenä totuutena on huomioitava, että tutkijan nä-

kemys elämäkerroista on konstruktivismiin nojaten toinen todellisuus. Myös Heikkinen 

(2007, 147–148) korostaa, että narratiivinen aineisto poikkeaa kielellisesti muun tyyppisistä 

aineistoista siinä mielessä, että sen jatkokäsittely edellyttää aina myös tutkijan omaa tulkin-

taa. 

3.4 Aineiston esittely 

Tutkielman empiirinen aineisto koostui Nokian johtoryhmässä tai hallituksessa toimineita 

henkilöitä käsittelevästä elämäkertakirjallisuudesta. Tässä luvussa esitellään empiiriseksi 

aineistoksi valikoidun kirjallisuuden pääpiirteet. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva siitä, 

millaisen aineiston päälle tutkielman empiria rakentuu. Lisäksi pyrin arvioimaan kriittisesti 

valitun kirjallisuuden soveltuvuutta tutkielman aineistolähteenä.  

Ennen aineiston esittelyä on syytä kuitenkin huomioida, että vaikka tutkielmassa käsitellään 

Nokian tapahtumia vuoteen 2013 asti, en tutkielman laajuuden ja aineiston saatavuuden 

puitteissa voinut huomioida kaikkien tapahtumiin osallisena olleiden henkilöiden kerto-

muksia. Esimerkiksi Nokian toimitusjohtajaksi vuonna 2010 valitusta Stephen Elopista on 

parhaan tietoni valossa kirjoitettu vain toissijaisiin lähteisiin pohjautuvaa kirjallisuutta, joka 

arvioni mukaan ei ollut riittävän elämäkerrallista. Autenttisuuden ja objektiivisuuden var-

mistamiseksi päätin rajata tällaisen aineiston empirian ulkopuolelle. Objektiivisuuden ja 

kriittisyyden valossa on huomionarvoista todeta lisäksi, että en käsittänyt teoksissa esiinty-

neitä kertomuksia yhdeksi totuudeksi tapahtumien kulusta. Pyrin jatkuvasti yhdistämään ja 

vertailemaan kertomuksista nostettuja kuvauksia ja ilmaisuja toistensa kanssa. Näin varmis-

tuin siitä, että eri näkökulmien ääni saman asian ympärillä pääsi mahdollisimman hyvin ja 

tasapuolisesti kuuluviin. Tutkielmaan rajattu empiirinen aineisto on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Tutkielman empiirinen aineisto. 

Teos Kirjoittaja(t) Näkökulma Sivut Aineiston koodi 

Nokian mahdoton maha-
lasku 

Vilen, M. & Rumpunen, R. 
(2014) 

Muutoshallintakonsultti No-
kiassa 

287 A 

Nokia-vuodet – Mitä joh-
tamisesta voi oppia? 

Palmu-Joronen, A-L. 
(2009) 

NMP:n lakiasiainhoitaja ja 
johtoryhmän jäsen 

352 B 

Paranoidi optimisti – 
Näin johdin Nokiaa mur-
roksessa 

Siilasmaa, R. & Fredman, 
C. (2018) 

Hallituksen jäsen, toimitus-
johtaja 

368 C 

Mahdoton menestys –  
Kasvun paikkana Nokia 

Ollila, J. & Saukkomaa, H. 
(2013) 

Toimitusjohtaja, pääjohtaja, 
hallituksen puheenjohtaja 

480 D 

Tutkielmaa varten tutustuin lukuisiin Nokiaa käsitteleviin kirjoihin ja dokumentteihin, joi-

den perusteella loin käsityksen siitä, minkä kirjallisen aineiston varaan lopullinen empiria 

tultaisiin rakentamaan. Esiymmärrykseeni nojaten aineisto oli jo ennen tutkimusprosessin 

alkua osittain tuttua. Tätä esiymmärrystä hyödynsin jossain määrin kirjallisuuden rajaami-

sen yhteydessä, mutta pyrin myös pysymään avoimena eteen tulevan, entuudestaan tunte-

mattoman aineiston suhteen. Lopulliseen empiriaan valitsin lopulta neljä elämäkerrallista 

teosta, jotka sekä oman kriittisen arviointini että kirjoittajien itsensä mukaan kuvaavat mah-

dollisimman monipuolisesti ja objektiivisesti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan vuosia. 

Empiirisen aineiston osalta pyrin kasvattamaan objektiivisuutta huomioimalla, että Nokiaa 

tarkasteltaisiin kuvailevasti ja kaikkia aineistoksi valittuja elämäkertoja tasapuolisesti hyö-

dyntäen. Huomionarvoista on kuitenkin se, että samat kysymykset eivät välttämättä saaneet 

jokaisessa teoksessa yhtä suurta painoarvoa. Esimerkiksi Erikssonin ja Kovalaisen (2008) 

mukaan Dawson (1997) on esittänyt, että aineiston eri äänten mahdollista ristiriitaisuutta ei 

tulisi kohdata ongelmana, vaan mielenkiintoisena uusien kysymysten lähteenä. Pyrin käsit-

telemään aineistossa esiintyneitä ristiriitaisuuksia kyseistä huomiota vasten. Seuraavassa 

esityksessä arvioin kutakin empiriaan valittua teosta erikseen. Kunkin aineiston perässä ole-

vaa kirjainta (A-D) hyödynnetään myöhemmin aineiston analyysin ja tulosten yhteydessä 

indikoimaan, mistä aineistosta tarkasteltava kohtaa kuvaava ilmaisu on peräisin. 

Nokian mahdoton mahalasku (Aineisto A). Merja Vilen, toinen teoksen kirjoittajista työs-

kenteli vuodesta 2001 alkaen Nokian e-business-yksikössä muutoshallintakonsulttina kehit-

täen asiakassuuntautuneita prosesseja ja sähköisiä työkaluja Nokian liiketoimintayksiköille 

(Vilen & Rumpunen, 2014, 16). Teos on kirjoitettu yhteistyössä toimittaja-kirjailija Risto 

Rumpusen kanssa, mutta kirjan kertomukset perustuvat Vilenin omakohtaisiin kokemuksiin 
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ja havaintoihin. Vaikka Vilen luopuikin työstään Nokian palveluksessa vuonna 2007, teok-

sessa peilataan havaittuja ja koettuja seikkoja aina vuoteen 2013, jolloin Nokia myi matka-

puhelinliiketoimintansa Microsoftille. Vilenin asema yhtiön palveluksessa oli keskijoh-

dossa, josta raportoitiin suoraan Nokian toimitusjohtajalle (Vilen & Rumpunen 2014, 9). 

Teoksen kirjoittaminen on aloitettu noin kuusi vuotta kirjoittajan Nokiasta poistumisen jäl-

keen. Valtaosan kirjoitusprosessin ajasta Vilen asui Yhdysvalloissa, ja hänen oman näke-

myksensä mukaan ajallinen ja fyysinen etäisyys Nokiasta helpottivat asioista kertomista ja 

tulkintojen tekemistä (Vilen & Rumpunen 2014, 9). Nokian mahdoton mahalasku on johto-

ryhmän ja hallituksen ulkopuolisesta näkökulmasta kirjoitettu kuvaus Nokian ajautumisesta 

markkinajohtajan asemasta tilanteeseen, jossa sen paikka matkapuhelinliiketoiminnan kär-

jessä tuli ensin uhatuksi ja sittemmin syöstyksi. 

Valitsin teoksen osaksi empiiristä aineistoa suurimmaksi osin sen tarjoaman johtoryhmän 

ja hallituksen ulkopuolisen näkökulman vuoksi. Lisäksi teos oli yksi harvoista löydetyistä 

elämäkerrallisista teksteistä, jossa Nokian ylimmän johdon, keskijohdon ja ruohonjuurita-

son toimijoiden välistä toimintaa kuvailtiin yhtä tarkasti. Teoksessa Nokian johtajisto oli 

jatkuvan kriittisen tarkastelun alla. Arviointini perusteella kerronta oli kritiikistä huolimatta 

säilytetty objektiivisena ja kerronnan sävystä oli huomattavissa, ettei kertomuksissa esiin-

tyneiden henkilöiden väliset henkilökohtaiset suhteet vaikuttaneet siihen, miten asioista pu-

huttiin. 

Nokia-vuodet – Mitä johtamisesta voi oppia (Aineisto B). Nokia-vuodet on Nokiassa 

työskennelleen juristin ja johtoryhmän jäsenen Anne-Liisa Palmu-Jorosen kirjoittama ku-

vaus hänen lähes 20 vuotta kestäneestä urasta yhtiön palveluksessa. Teoksessa käsitellään 

kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuen Nokian yrityshistoriaa, johtajuutta ja ra-

kenteita aina vuodesta 1988 alkaen, jolloin kirjoittaja astui yhtiön palvelukseen. Nokia-vuo-

det on kahteen osaan jaettu teos, jossa kirjoittaja kuvailee ensin vaiheitaan Nokian palve-

luksessa. Kirjan toisessa osassa hän tarkastelee näitä vuosia oppikirjan tavoin, pyrkien sel-

vittämään, mitä Nokian johtamisesta voisi oppia. Teos on kirjoitettu vuonna 2009, mutta 

uudempiinkaan painoksiin ei ole sisällytetty arvioita Nokian matkapuhelinliiketoiminnan 

viimeisistä vuosista muuten kuin mainintana esipuheessa. 

Nokia-vuodet valikoitui tutkielman empiriaksi monesta syystä. Tarkastelluista aineistoista 

Palmu-Jorosen (2009) teos oli näkemykseni perusteella kaikkein objektiivisin. Myös teok-

sen tarjoama näkökulma oli ajallisesti merkittävä, sillä kertomukset ajoittuivat vuosien 1988 
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ja 2005 välille. Lisäksi pyrin aineiston hajautumiseen myös sukupuolten kesken ja Nokian 

muutoin melko maskuliinisessa johtoryhmässä työskennelleen naisen kirjoittama teos oli 

tämän pyrkimyksen valossa perusteltu valinta. Kerronnaltaan Nokia-vuodet oli analyyttinen 

ja muista empiriaan valituista teoksista poiketen tapahtumien kuvailu ei juurikaan sisältänyt 

sormella osoittelua tai syyllisten etsimistä. Niin virheiden kuin onnistumisten osalta tapah-

tumia kuitenkin tarkasteltiin aineistossa kriittisesti ja tapahtumaan johtaneita seikkoja arvi-

oitiin ja tunnistettiin monipuolisesti. 

Paranoidi optimisti – Näin johdin Nokiaa murroksessa (Aineisto C). Nokian hallituksen 

jäseneksi vuonna 2008 nimetyn ja Nokian hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 toi-

mineen Risto Siilasmaan kokemuksia kuvaava Paranoidi optimisti (Siilasmaa & Fredman, 

2018) edustaa ajallisesti tämän tutkielman tuoreinta aineistoa. Teos on Risto Siilasmaan ja 

Catherine Fredmanin yhteistyössä kirjoittama elämäkerrallinen kuvaus siitä, millaisen No-

kian hallitukseen Siilasmaa nousi vuonna 2008 ja millaiseksi hän on aikansa Nokian palve-

luksessa kokenut. Teos on tarina Nokian murrosvuosista ja kuvaus niistä opeista, joita hän 

on noiden vuosien aikana oppinut ja halunnut jakaa eteenpäin (Siilasmaa & Fredman, 2018, 

9). Arvioni perusteella Paranoidi optimisti edustaa aineiston kriittisintä ja voimakassanai-

sinta kuvailua tapahtumista. Kerronnassa korostuu myös kirjoittajan itsekriittisyys ja oman 

toiminnan arviointi osana tapahtumien kulkua. Esipuheen mukaan teoksessa on pyritty ta-

sapainoiseen rehellisyyteen ja ymmärretty, että kuvaillut tapahtumat saattavat olla joillekin 

niissä esiintyville henkilöille arkoja aiheita, mutta tarinoiden kertomisten tarkoituksena ei 

ollut tuottaa tuskaa kenellekään (Siilasmaa & Fredman, 2018, 10). Lisäksi Siilasmaa ja 

Fredman (2018, 10) korostavat, että kaikki teoksessa mainitut seikat perustuvat täysin Sii-

lasmaan omiin kokemuksiin. Teos valikoitui osaksi tämän tutkielman empiriaa osin sen au-

tenttisuuden ja uutuusarvon vuoksi. Lisäksi Paranoidi optimisti painottuu tämän tutkielman 

rajausten kannalta merkittäviksi oletettuihin Nokian matkapuhelinliiketoiminnan murrok-

sen vuosiin. Myös tapahtumien kuvailun analyyttinen ja kriittinen ote olivat seikkoja, jotka 

puolsivat tämän teoksen valintaa. 

Siilasmaan ja Fredmanin (2018) tarjoamaan tapahtumien kriittiseen tarkasteluun suhtauduin 

tutkielman objektiivisuuden nimissä kuitenkin myös tietyllä varauksella. Tulkintojeni va-

lossa teos näyttäytyi rehellisenä kuvauksena Nokiasta, mutta joidenkin kertomusten osalta 
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sen kirjoittajan henkilökohtaiset suhteet kertomusten muihin osapuoliin vaikuttaisivat ol-

leen korostuneessa asemassa. Näitä seikkoja pyrin huomioimaan mahdollisimman hyvin 

myös aineistoa analysoitaessa sekä tuloksia ja johtopäätöksiä esitettäessä. 

Mahdoton menestys – Kasvun paikkana Nokia (Aineisto D). Neljäs tutkielman empiiri-

sessä aineistossa hyödynnettävä teos on Nokian pitkäaikaisen toimitusjohtajan, pääjohtajan 

ja hallituksen puheenjohtajan Jorma Ollilan muistelmateos Mahdoton menestys. Teoksen on 

kirjoittanut Ollilan muistelmiin pohjautuen kirjailija Harri Saukkomaa. Ollilan ja Saukko-

maan (2013, 12) mukaan kirja on kuitenkin elämäkerta, jossa Ollila kertoo tarinansa minä-

muotoisena. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että päähenkilön ja kirjoittajan näkemykset 

ovat roolien erillisyydestä huolimatta yhtäläiset (Ollila & Saukkomaa, 2013, 12). Mahdoton 

menestys pohjautuu Jorma Ollilan ja muiden haastateltavien kertomuksiin, sekä Nokiasta 

kirjoitettuihin tutkimuksiin, kirjoihin ja tiedotusvälineiden tuottamaan materiaaliin (Ollila 

& Saukkomaa, 2013, 12). 

Mahdoton menestys kuvailee monipuolisesti Jorma Ollilan henkilöhistoriaa ennen Nokiaan 

tuloa sekä hänen vuosiaan yhtiön johtavissa tehtävissä. Teos valikoitui osaksi aineistoa en-

nen kaikkea ennakkokäsitysteni valossa valossa. Jo ennen varsinaista tutkimusprosessia ole-

tettiin, ettei Nokian johtoryhmän toimintaa ylipäätään voitaisi tarkastella perustellusti ilman 

niiden henkilöiden ääntä, jotka luotsasivat Nokian matkapuhelinliiketoimintaa maailman-

maineeseen. Tätä oletusta tukivat myös muissa aineistoissa esiintyneet seikat Ollilan koros-

tuneesta roolista Nokiassa (ks. esim. Vilen, 2005; Häikiö, 2009; Palmu-Joronen, 2012; Sii-

lasmaa, 2018; Doz & Wilson, 2018). 

Teoksen autenttisuutta ja objektiivisuutta puoltavat kirjoittajien tekemät huomiot siitä, 

kuinka teoksessa on pyritty esittämään Jorma Ollilan oma näkökulma, havainnot ja koke-

mukset Nokian eri vaiheista (Ollila & Saukkomaa, 2013, 9-10). Mahdottoman menestyksen 

johdantokappaleessa korostetaan lisäksi, että kerrottavaksi ja kuvailtaviksi valittiin ne asiat, 

jotka ovat olleet vaikuttavia, kiinnostavia ja Ollilan itsensä mielestään (Ollila & Saukko-

maa, (2013, 10). Tämä huomio oli merkittävä sen suhteen, että yhtäältä teoksessa esitettyjä 

seikkoja ei voitu pitää ainoina totuuksina tapahtumien kulusta. Toisaalta kertomuksissa ko-

rostettiin, että tarinat pyrittiin kertomaan mahdollisimman todenmukaisesti. Teoksessa ko-

rostuu jossain määrin myös Ollilan itsensä tekemä huomio siitä, ettei hän usko jälkiviisau-

teen (Ollila & Saukkomaa, 2013, 9). Lisäksi kävi ilmi, että Mahdottoman menestyksen kir-
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joitusprosessi kesti yli kymmenen vuoden ajan. Siten ainakin osa kertomuksista on oletet-

tavasti kirjoitettu muistiin niiden todellisten tapahtumahetkien aikaan, mikä on mahdolli-

sesti vaikuttanut positiivisesti kertomusten autenttisuuteen. 

Mahdottoman menestyksen objektiivisuutta heikensi arvioni perusteella se, että teoksessa ei 

monien vaikeita asioita käsittelevien kertomusten kohdalla esitetty yhtä analyyttista ja itse-

kriittistä tulkintaa kuin muissa tarkastelluissa aineistoissa. Tämä saattoi johtua myös yllä 

esitetystä huomiosta, ettei Ollila uskonut jälkiviisauteen. 

3.5 Aineiston analyysi 

3.5.1 Analyysiprosessin keskeiset valinnat 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi pohjautuu päättelyn logiikan muotoihin, jotka 

karkean jaottelun mukaan voidaan jakaa aineistolähtöiseen eli induktiiviseen analyysiin ja 

teorialähtöiseen eli deduktiiviseen analyysiin (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi, 2003, 95-97). 

Jako puhtaaseen deduktiivis-induktiiviseen päättelyyn on kuitenkin asetettu tieteellisesti ky-

seenalaiseksi, sillä esimerkiksi tutkimuksessa syntyvän uuden teorian ei voida ajatella ole-

van pelkästään jommankumman päättelyn logiikan lopputulosta (ks. esim. Tuomi & Sara-

järvi, 2003, 97).  Myös Eskolan (2018, 213) mukaan erityisesti laadullista tutkimusta tehtä-

essä puhtaat teoria- tai aineistolähtöiset analyysit eivät välttämättä johda mihinkään, sillä 

teoria soveltuu harvoin hyödynnettäväksi empiriassa sellaisenaan ja toisaalta laadullisesta 

aineistosta voi harvoin nostaa esiin selkeitä tuloksia, joita voisi esittää ilman viittauksia teo-

riaan. Yhtäältä laadullisen tutkimuksen voidaankin siten lähes poikkeuksetta todeta olevan 

teoriasidonnaista, induktiivisen ja deduktiivisen logiikan välimaastossa olevaa tutkimusta 

(Tuomi & Sarajärvi, 2003). Tällöin aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysia, mutta tiedon 

tarkoituksena ei ole testata teoriaa vaan pikemminkin avata uusia ajatusuria (Tuomi & Sa-

rajärvi, 98). Toisaalta teoriasidonnaisuus on nähty tutkimuskirjallisuudessa myös varsin ris-

tiriitaisena logiikan osa-alueena, sillä kriittisen näkemyksen mukaan teoriasidonnaisuus 

viittaa pikemminkin hypoteesien, olettamuksien tai mahdollisuuksien tulkintaan systemaat-

tisen päättelyn sijaan (ks. esim. Walton, 2005, 1-2). Myös Lipscombin (2012) mukaan teo-

riasidonnaisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa puhutaan mieluummin hypoteesien asetta-

misesta puhtaan logiikan sijaan. 
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Tämän tutkielman aineiston analyysissä hyödynsin teoriasidonnaista laadullista sisällönana-

lyysia. Teoriasidonnaisella analyysilla tarkoitetaan teoriasidonnaiseen päättelyn logiikkaan 

perustuvaa aineiston analyysia (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi, 2003, 99; Eskola, 2018, 

212-213). Kyseessä on tutkijan ajatteluprosessi, jossa aineistoa ja malleja pyritään yhdiste-

lemään pakolla, puolipakolla tai luovasti (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 98). Eskolan (2018, 

213) huomioiden perusteella teoriasidonnaisessa analyysissa on jatkuvasti pidettävä sil-

mällä teoreettisia kytkentöjä, mutta analyysiprosessin ei tarvitse pohjautua suoraan teoriaan. 

Mikäli aineiston analyysia lähestytään valitun tutkimusstrategian näkökulmasta, voidaan 

esimerkiksi Erikssonin ja Koistisen (2014) tarkastelun perusteella todeta, että mikä tahansa 

analyysimenetelmä sekä eri menetelmien päällekkäisyydet tulisivat tapaustutkimuksessa 

kyseeseen. Sisällönanalyysi sekä erilaiset tyypittelyt ja luokittelut aineiston suhteen ovat 

kuitenkin laajimmin käyttöä saaneita menetelmiä (Eriksson & Koistinen, 2014). Myös Kyn-

gäksen, Elon, Pölkin, Kääriäisen ja Kansteen (2011) mukaan sisällönanalyysin avulla eri-

laisia dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. Aineisto, tutki-

musongelma sekä tutkielman teoreettinen viitekehys huomioiden tyypittelyyn ja luokitte-

luun pohjautuva sisällönanalyysi nähtiin siten tässä tutkielmassa perustelluksi valinnaksi. 

3.5.2 Analyysiprosessin kuvaus ja analyyttiset tutkimuskysymykset 

Hännisen (2018) mukaan esimerkiksi Riessman (2008) on todennut, että narratiivisia ana-

lyysitapoja luokitellaan usein sen mukaan, millaisiin kysymyksiin analyysilla pyritään vas-

taamaan. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea siitä, ollaanko tutkimuksessa enemmän 

kiinnostuneita kertomusten sisällöstä vai kertomisen tavasta. Tässä tutkielmassa oltiin tut-

kimuksellisten rajausten perusteella kiinnostuneita tarinan sisällöllisistä merkityksistä ja 

analyysi toteutettiin Nokian matkapuhelinliiketoimintaa kuvaavia kertomuksia jäsentä-

mällä. Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan aineiston analyysi toteutetaan usein kolmessa 

vaiheessa. Ensiksi, aineisto tulee järjestää esimerkiksi luokittelun avulla yhtenäiseksi koko-

naisuudeksi. Analyysiprosessin toisessa vaiheessa aineistoa analysoidaan valitun menetel-

män avulla. Kolmannessa vaiheessa analyysin lopputuloksena tehtyjä havaintoja ja löydök-

siä tulkitaan, tavoitteena muodostaa aineistosta tehdyille havainnoille merkityksiä, selityk-

siä ja ymmärrystä, joiden avulla johtopäätösten tekeminen tulee mahdolliseksi. Tässä tut-

kielmassa lähestyin aineiston analyysia edellä kuvatun kolmivaiheisen prosessin tavoin, 

sillä erotuksella, että sisällytin analyysiprosessiin teoreettista viitekehystä täsmentävän ana-

lyyttisen viitekehyksen muodostamisen. Aineiston analyysia havainnollistetaan kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Empiirisen aineiston analyysi. 

Tutkimusaineiston analysointi koostui kuvion 4 mukaisesti, kolmesta erillisestä lukuker-

rasta sekä kahden ensimmäisen väliin ajoittuvasta, teoreettista viitekehystä täsmentävän, 

analyyttisen viitekehyksen luomisesta. Ensimmäisen lukukerran tarkoituksena oli tutustua 

aineistoon ja sen teemoihin pääpiirteittäin. Lisäksi lukukerran aikana pyrin luomaan yleisen 

kuvan aineiston tavoista lähestyä tutkimuskohteena olevaa ilmiötä. Tutkimusaiheen ympä-

rillä vallinneeseen esiymmärrykseen nojaten, myös valitun kirjallisuuden soveltuvuutta tut-

kimusaineistoksi arvioitiin tässä analyysin vaiheessa. Tutkielman teoria asetti esittämään 

empirialta erityisiä kysymyksiä, joiden pohjalta tutkielmaan syntyi teoreettista viitekehystä 

täsmentävä analyyttinen viitekehys, joka esitetään taulukossa 4. 

 

 

 

1. lukukerta

•Aineistoon ja teemoihin tutustuminen pääpiirteittäin
•Valitun kirjallisuuden soveltuvuuden arviointi
•Aineiston jäsentäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

Analyyttinen 
viitekehys

•Analyyttisen viitekehyksen hahmottaminen teoreettisen viitekehyksen avulla
•Analyyttisten tutkimuskysymysten esittäminen

2. lukukerta

•Aineiston läpikäynti analyyttisen viitekehyksen avulla
•Päätöksenteon heikentymiseen liittyvien keskustelujen ja teemojen identifiointi
•Muistiinpanojen tekeminen

3. lukukerta

•Muistiinpanoihin merkittyjen kohtien läpikäynti
•Analyyttisen viitekehyksen täsmentäminen
•Aineiston pelkistäminen ala-, ylä- ja pääluokkiin
•Tulkintojen tekeminen
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Taulukko 4. Analyyttinen viitekehys ja analyyttiset tutkimuskysymykset. 

 Osatekijä Analyyttiset kysymykset 
ED

EL
TÄ

VÄ
T 

TE
KI

JÄ
T  Ryhmän kiinteys 

• Millaiseksi organisaation historia koetaan? 
• Millaisena johtajat näyttäytyvät? 
• Millaiseksi organisaatiokulttuuria kuvaillaan? 
• Mitkä osatekijät korostuvat? 
 

Rakenteelliset epäkohdat 

Tilannekohtaiset tekijät 

OI
RE

ET
 

Suorituksen yliarvioiminen • Miten omien kyvykkyyksien yliarviointia tuodaan esiin? 
• Millaisiksi organisaation ulkopuoliset ryhmät koetaan? 
• Miten ja mihin perustuen päätöksiä tehdään ja hyväksytään? 
• Miten ryhmässä pidättäydytään poikkeavista kannanotoista? 
• Missä määrin ja miten mielipiteiden rajoittamista esiintyy? 
• Missä määrin ryhmässä koetaan sallituksi kyseenalaistaa asioita? 
• Mitkä osatekijät korostuvat? 

Kapeakatseisuus päätök-
senteossa 

Paine yksimielisyyteen 

SE
UR

AU
KS

ET
 

Ryhmäajattelun ja organi-
saation tyhmyyden seu-
raukset 

• Koetaanko ryhmän epäonnistuneen? 
• Miten epäonnistumista kuvaillaan? 

Analyyttisten tutkimuskysymysten ja analyyttisen viitekehyksen tarkoituksena oli syventää 

ymmärrystä ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden nimettyjen osatekijöiden ympä-

rillä. Lisäksi analyyttisten tutkimuskysymysten esittäminen sitoi teorian vahvemmin valit-

tuun tapaukseen ja kontekstiin, mikä puolestaan mahdollisti esimerkiksi ryhmäajattelun ja 

organisaation tyhmyyden seurausten tarkastelun tutkittavassa tapauksessa. Analyyttinen 

viitekehys ja analyyttiset tutkimuskysymykset hahmoteltiin ensimmäisen ja toisen lukuker-

ran välissä. Asetin analyyttiset tutkimuskysymykset erikseen ryhmäajattelun ja organisaa-

tion tyhmyyden edeltäville tekijöille, oireille ja seurauksille (ks. taulukko 4). Analyyttisten 

tutkimuskysymysten avulla voitiin täsmentää kunkin osatekijän sisältöä juuri tämän tutkiel-

man kontekstissa. Lisäksi analyyttisten tutkimuskysymysten avulla empirian ja teorian vä-

liltä pyrittiin jo tässä vaiheessa tutkimusprosessia löytämään alustavia suhteita. Tämä auttoi 

muodostamaan yleistä käsitystä siitä, miten Nokian epäonnistuminen matkapuhelinliiketoi-

minnassa olisi tulkittavissa ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden avulla. 
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Analyyttisen viitekehyksen hahmottelua seurasi varsinaisten analyysikierrosten käynnisty-

minen. Toisella lukukerralla syvennyin aineistoon analyyttisen viitekehyksen huomioiden, 

pyrkimyksenä identifioida aineistosta kaikki ne keskustelut, jossa edeltäviin tekijöihin ja 

oireisiin liittyviä osatekijöitä kuvailtiin jollakin tapaa. Toisen lukukerran aikana pyrkimyk-

senä oli lisäksi hahmottaa, miten aineistossa kuvailtiin organisaation epäonnistumista ja 

millaisia selityksiä tutkimuskohteena olevat henkilöt tapahtumille esittivät. Teoreettisia kyt-

kentöjä pidettiin jatkuvasti esillä, mutta samalla pyrittiin havainnoimaan, mikäli aineisto 

sisälsi sellaisia keskusteluja, jotka eivät suoraan kytkeytyneet teoriaan, mutta voisivat mah-

dollisesti kuvata tai täydentää jotain teorian osatekijää jatkossa. Toisella lukukerralla tein 

lisäksi esityötä aineiston pelkistämistä silmällä pitäen ja tein tähän liittyen tarvittavia muis-

tiinpanoja. Analyysiprosessi sisälsi siten esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2003, 102) suo-

situkset siitä, että tässä analyysin vaiheessa tutkijan tulisi tunnistaa aineistosta ne asiat, joista 

ollaan kiinnostuneita, jotta näitä asioita ilmaisevat lauseet voidaan myöhemmin pelkistää 

yksittäisiksi ilmauksiksi. 

Tutkimuksen kolmannen ja viimeisen lukukerran aikana huomio kiinnittyi ainoastaan aiem-

min tehtyihin muistiinpanoihin ja merkintöihin liittyviin kohtiin. Pelkistin ja luokittelin 

näissä kohdissa esiintyneitä alkuperäisiä ilmauksia teoreettisen viitekehyksen perusteella 

muodostettuihin ala-, ylä- ja pääluokkiin. Analyysivaiheessa kiinnitin luokitteluun erityistä 

huomiota, sillä esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2003, 103) mukaan tämä on analyysin 

kriittisin vaihe tutkijan päättäessä tulkintansa mukaan, millä perusteella ilmaisut voidaan 

luokitella kuuluviksi samoihin tai eri kategorioihin. Taulukko 5 havainnollistaa aineiston 

pelkistämisen ja luokittelun prosessia. 
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Taulukko 5. Empiirisen aineiston pelkistäminen ja luokittelu. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Yritystoiminta on jatkuvaa 
sopeutumista liiketoiminnan 
kehityksen tuomiin muutok-
siin. Osan muutoksista yri-
tys tekee oma-aloitteisesti, 
monet muutokset aiheutu-
vat ulkopuolisesta pai-
neesta. (B, s.138) 

Liiketoiminta muut-
tuu ulkoisen pai-
neen seurauksena 

Ulkopuolinen 
paine 

Tilannekohtai-
set tekijät 

Ryhmäajattelua ja 
organisaation tyh-
myyttä edeltävät 
tekijät 

Ensimmäisinä hallituskuu-
kausinani Nokiassa meidät 
tuuditettiin tyytyväisyyteen 
hyvillä talousluvuilla. Ku-
kaan ei kysynyt ääneen, jat-
kuisiko tilanne samanlai-
sena. (C, s.68-69) 

Tuudittautuminen 
tyytyväisyyteen, ky-
seenalaistamisen 
puute. 

Sokea usko pää-
töksen oikeelli-
suuteen 

Suorituksen yli-
arvioiminen ja 
kapeakatsei-
suus päätök-
senteossa 

Ryhmäajattelun ja 
organisaation tyh-
myyden oireet 

Nokian asema markkinoilla 
oli myös muuttunut niin vah-
vaksi, että se halusi hallita 
päätöksiä yhtiön sisällä. 
Maailman suurin matkapu-
helinvalmistaja Nokia piti 
kiinni menestysreseptistään 
ja halusi, että matkapuheli-
missa olisi jatkossakin fyysi-
set näppäimet, koska niiden 
avulla yhtiö oli luonut me-
nestyksensä. (A, s.185) 

Luottaminen aiem-
paan menestykseen 

Vanhojen ratkai-
sujen toistaminen 

Virhearviot pää-
töksenteossa 

Organisaation 
epäonnistuminen 

Taulukkoon 5 on poimittu esimerkinomaisesti kustakin luokasta yksi alkuperäinen ilmaisu 

ja havainnollistettu, miten aineistossa esiintyneet keskustelut pelkistettiin ensin yksittäisiksi 

ilmaisuiksi, joiden avulla analyysiprosessissa lopulta operoitiin. Tämän jälkeen luokittelin 

ja yhdistelin pelkistetyt ilmaisut teoreettisen viitekehyksen osatekijöiden sisältöjen perus-

teella muodostettuihin alaluokkiin. Ryhmittelin alaluokat edelleen pelkistetymmiksi ylä-

luokiksi, jotka vastasivat teoreettisen viitekehyksen osatekijöitä. Lopuksi, luokittelin ylä-

luokat pääluokkiin ja tulkitsin tämän perusteella, kuvasiko jokin yksittäinen ilmaisu organi-

saation epäonnistumista, ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden oireita vai niiden edel-

täviä tekijöitä. Aineistossa esiintyneiden kertomusten osalta pyrin kiinnittämään huomiota 

myös tapaan, jolla hyödynsin analyysiprosessissa syntyneitä alkuperäisiä ilmaisuja tutki-

musraportissa. Esimerkiksi Eskolan (2018, 228) mukaan tutkijan on arvioitava kriittisesti, 

ovatko sitaatit vain tekstintäyttä vai antavatko ne tutkimusraportille todellista lisäarvoa pe-

rustelemalla tutkijan näkemyksiä ja olemalla aineistoa kuvaavia esimerkkejä. Tekstin elä-

vöittämisen nimissä päädyin tulosten esittämisen yhteydessä hyödyntämään pelkistettyjen 

ilmaisujen sijaan alkuperäisiä.  
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4 KERTOMUKSIA NOKIASTA 

Tässä tutkielman luvussa esitetään aineiston analyysiin perustuvat tulokset. Tulosten muo-

dollinen esitystapa noudattelee jakoa teoreettisen viitekehyksen mukaisiin osatekijöihin ja 

sisältöihin. Tiukka rajanveto osatekijöiden välille olisi kuitenkin ollut haastavaa, eikä täl-

laista valintaa aineiston keskustelevuuden nimissä koettu edes mielekkääksi. Tästä johtuen 

aineiston analyysin yhteydessä esiin nostetut aihepiirit linkittyivät ajoittain toisiinsa ja yh-

teenliittymiä on pyritty avaamaan esityksen yhteydessä. 

Esityksen selkeyden vuoksi osatekijöiden sisältöjä ei eritelty omiksi alaluvuikseen, vaan 

kunkin sisällön nimi esitetään lihavoituna ennen kyseisen sisällön käsittelyä. Jokaisen osa-

tekijän tarkastelun päätteeksi esitetään lyhyt yhteenveto tekijöiden keskeisistä sisällöistä. 

Luku alkaa ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden edeltävien tekijöiden tarkastelulla. 

Tämän jälkeen käsitellään aineistosta ilmi käyneitä ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyy-

den oireita sekä tarkastellaan organisaation epäonnistumista ryhmäajattelun ja organisaation 

tyhmyyden seurauksena. Luvun lopuksi esitetään yhteenveto aineiston analyysin myötä saa-

duista tuloksista. 

4.1 Kuvauksia edeltävistä tekijöistä 

4.1.1 Ryhmän kiinteys 

Kiinteyden vaikutukset. Nokian johtoryhmää ja hallitusta käsittelevässä kirjallisuudessa 

esiintyi käytännössä yksi kiinteyteen suoranaisesti viitannut keskustelunaihe, jota aineis-

tosta riippuen käsiteltiin hieman eri sanankääntein. Nämä kiinteyteen liittyvät ilmaisut koh-

distuivat Nokian matkapuhelinyksikön ylimpään johtoon, joka pysyi koko 1990-luvun nou-

sukauden ja 2000-luvun alun menestyksekkäiden vuosien ajan lähes muuttumattomana. 

Niin yhtiön itsensä kuin monien ulkopuolisten tahojenkin toimesta kyseisestä ryhmästä käy-

tettiin empiirisessä aineistossa nimitystä Ollilan dream team. Tämä ryhmä sisälsi silloisen 

toimitusjohtajan Jorma Ollilan lisäksi Nokian johtajistoon kuuluneet johtokunnan jäsenet 

Olli-Pekka Kallasvuon, Matti Alahuhdan, Pekka Ala-Pietilän ja Sari Baldaufin. Ollilan 

dream teamiin liittyvissä ilmaisuissa korostui läpi aineiston ryhmän keskinäinen, erittäin 

tiivis yhteistyö sekä korkea luottamuksen aste. 
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Sama johtoryhmä toimi yhdessä poikkeuksellisen pitkään, yli 10 vuotta. Näin pitkä 

jakso ei ole tavanomainen kansainvälisessä suuryhtiössä, sillä paine johtoryhmässä 

on jatkuvaa ja fyysinenkin rasitus kovaa. (D, 270)1 

Edeltävä ilmaisu kuvastaa sitä, kuinka yhtiössä ajoittain hämmästeltiin sisäisestikin sitä, että 

johtoryhmän kokoonpano säilyi muuttumattomana harvinaisen pitkään. Kiinteyttä ei aineis-

tossa esiintyneiden ryhmän jäsenten toimesta koettu haitalliseksi ominaisuudeksi, vaan se 

käsitettiin luottamusta ja kollegoiden välistä arvostusta rakentaneeksi tekijäksi. Ryhmän 

oma näkemys oli, että kollegan sanaan luotettiin eikä kyseenalaiseksi tarvinnut asettaa esi-

merkiksi sitä, oliko toinen jäsen tutkinut esittämänsä päätöksen taustat tarpeeksi hyvin. 

Kiinteyteen liittyen aineistosta kävi lisäksi ilmi, että johtokunnan jäsenet olivat kiinteä 

joukko vain työympäristössä. Kollegat kuvattiin ystäviksi, mutta samalla korostettiin, ettei-

vät he juurikaan viettäneet vapaa-aikaa keskenään. Kiinteys ja arvostus kiteytyivät siten 

professionaalisuuden, ei esimerkiksi tunnesiteiden ympärille. 

4.1.2 Rakenteelliset epäkohdat 

Organisaatiokulttuurin vaikutukset. Nokian organisaatiokulttuuriin viittaavia ilmaisuja 

esiintyi aineistossa melko runsaasti ja keskustelut ilmenivät monitahoisina. Useimmin kult-

tuuri liitettiin organisaatiossa vallinneisiin toimintatapoihin, johtamiseen, uskomuksiin sal-

lituista toimintatavoista sekä organisaation arvoihin, jotka jäsenten odotettiin omaksuvan. 

Empiirisen aineiston osalta haastavaksi osoittautui tarkka rajanveto siihen, mihin kulttuurin 

osa-alueeseen eri ilmaisut liittyivät. Tästä johtuen kulttuurisiin tekijöihin, esimerkiksi joh-

tamiskulttuuriin viitataan useammassa tämän alaluvun kohdassa.  

Laveimmin organisaatiokulttuuri koettiin yleiseksi organisaatiossa vallinneeksi usko-

mukseksi tai tunteeksi siitä, millainen käyttäytyminen ylipäätään nähtiin sallituksi. Esimer-

kiksi Nokian pääkonttorilla noudatettiin tiettyä pukeutumiskoodia, vaikka jäsenten keskuu-

dessa ei vallinnut varmaa tietoutta siitä, mistä kyseinen toimintamalli oli peräisin. Organi-

saatiokulttuurin vaikutus näyttäytyi siten esimerkiksi sanattomina sopimuksina käyttäytyä 

tietyin tavoin, kuten seuraavasta ilmaisusta käy ilmi: 

                                                
1 D = Aineisto D, 270 = sivunumero alkuperäisessä aineistossa. 
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Saatoin hyvinkin olla ensimmäinen mies, joka osallistui hallituksen kokoukseen il-

man solmiota. Se herätti kummastelua ja Jorma [Ollila] antoi ymmärtää huoman-

neensa poikkeamiseni vakiintuneista tavoista […] ja esitti toiveen, ettei vastaavaa 

enää tapahtuisi. (C, 36) 

Edellistä ilmaisua jatkaen, Nokia koettiin joidenkin aineistossa esiintyneiden henkilöiden 

toimesta yhteisöksi, jossa ei vaadittu perusteluja kaikelle toiminnalle. Nokian matkapuhe-

linliiketoiminnan kannalta edellä mainitut pukeutumiskoodit saattoivat sinällään olla varsin 

merkityksettömiä. Sääntöjen perustelemattomuus ja kyseenalaistamattomuus kuitenkin 

esiintyivät aineistossa yhtenä Nokian vahvaa organisaatiokulttuuria ilmentäneenä tekijänä 

aina pukeutumiskoodeista lähtien. Muutoin organisaatiokulttuurin vahvuus kävi ilmi esi-

merkiksi Nokiaan syntyneestä sallitun ja hyväksyttävän puheen kulttuurista, jota seuraavat 

ilmaisut edustavat: 

Uskaltauduin muutamissa yhteyksissä arvostelemaan kummallista yrityskulttuuria 

[…]. Esittäessäni kysymyksiä johtajiston roolista, vastuista ja velvollisuuksista ky-

symyksiini suhtauduttiin niin tylysti ja vastattiin niin viileästi, että varoin sen jälkeen 

puhumasta asiasta pitkään aikaan mitään. (A, 24) 

Nokian yrityskulttuurissa korostui ajattelumalli ’mitä sitä turhia puhumaan.’ Niissä 

[kokouksissa esitetyissä Comms/PowerPoint-seteissä] vastattiin kysymyksiin. Usein 

kellään ei edes ollut mitään kysyttävää puhumattakaan, että keskustelua olisi laa-

jennettu. (A, 121) 

Puheen merkitys osana Nokian organisaatiokulttuuria korostui ja painottui läpi aineiston, 

mutta erityisen huomionarvoista oli kulttuurin kehittyminen ajassa. Tutkielmaan rajatun tar-

kastelujakson alkuvuosina Nokiassa vallitsi innovatiivinen yhdessä tekemiseen, keskuste-

luun ja ideoimiseen pohjautunut kulttuuri, joka kuitenkin jakson keskivaiheilta lähtien alkoi 

hiljalleen muuttua keskustelemattomuudeksi. Erityisesti vaikeiden aiheiden puheeksi otta-

mista ei koettu sallituksi, mikä heijastui muun muassa Nokian kykyyn oppia uutta: 

Oppimiseen kannustavan yrityskulttuurin vastakohta on kulttuuri, jossa huonot uu-

tiset tukahdutetaan, johtajien tuhoisaa toimintaa suvaitaan eikä uusia asioita ko-

keilla, koska epäonnistumisesta rangaistaan. Ei ole miellyttävää myöntää, että mo-

net näistä piirteistä olivat vallalla myös Nokiassa. (C, 9) 
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Lisäksi puheella koettiin olleen suuria vaikutuksia esimerkiksi Nokian hallituksen ja johto-

ryhmän keinoihin kohdata ja ratkaista ongelmia ja ajan myötä esimerkiksi asioiden määräl-

lisestä läpikäymisestä muodostui niiden sisältöjen analyyttista tarkastelua tärkeämpiä: 

Nokian hallituksen ilmapiiri toi mieleen brittielokuvista tutut herrasmiesklubit. Asiat 

otettiin esiin, käsiteltiin lyhyesti ja siirryttiin esityslistan seuraavaan kohtaan tyynen 

rauhallisesti. (C, 36) 

Organisaatiokulttuuri oli kuitenkin vain yksi Nokian rakenteellinen epäkohta, joka mahdol-

lisesti edesauttoi ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden juurtumista Nokian rakentei-

siin. Kulttuurin rakentuessa organisaation jäsenten toiminnan kautta, on tarkastelua syytä 

syvennetää myös siihen, millaisia jäseniä Nokian matkapuhelinliiketoiminnan parissa työs-

kenteli. 

Jäsenten samankaltaistuminen ja eristäytyminen. Aineistosta kävi ilmi, että Nokian or-

ganisaatiokulttuurilla oli vaikutuksia myös matkapuhelinliiketoiminnan yksikössä työsken-

nelleiden henkilöiden samankaltaistumiseen. Nokia alkoi hiljalleen täyttyä samoista asioista 

samansuuntaisesti ajattelevista ihmisistä. Jokaisessa tutkielmaa varten tarkastellussa elämä-

kerrassa esiintyi lukuisia ilmaisuja, jotka viittasivat Nokian organisaatiokulttuurin voimaan 

muovata yksilöistä keskenään samankaltaisia:  

Käsitys omasta roolistamme piti meitä vankinaan monin tavoin. Minä otin mallia 

hallituksen muiden jäsenten käyttäytymisestä siinä uskossa, että niin kuului tehdä. 

Muut hallituksen jäsenet toimivat luultavasti samoin. Luotimme kaikki puheenjohta-

jaamme, yrityksen menestyksen arkkitehtiin. (C, 102) 

Myös organisaation rekrytointiin liittyneet käytännöt tunnistettiin keskeisiksi samanlai-

suutta aikaansaaneiksi tekijöiksi. Nokiassa henkilöstön valintakriteerit oli usein asetettu sel-

laisiksi, että vain tiettyyn muottiin sopivia henkilöitä voitiin palkata tiettyihin tehtäviin. Yh-

täältä tällainen toimintamalli koettiin Nokiassa perustelluksi, sillä markkinajohtajan ase-

massa olleessa yhtiössä uskottiin tiedettävän tarkalleen, millaisten henkilöiden avulla me-

nestys oli luotu ja luotaisiin jatkossakin. Toisaalta asiaa lähestyttiin aineistossa myös kriit-

tisemmin: 

Jos [rekrytointi]kriteerit puoltavat yksilöllisiä, kilpailuhenkisiä, äärimmäisen kun-

nianhimoisia ja kärsimättömiä uraohjuksia, täytyy yritys myös tällaisilla ihmisillä. 
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Työntekijät alkavat olla hyvin samanlaisia ja he edustavat samanlaisia arvoja. Hy-

vin nopeasti yrityksessä saattavat valtaan nousta erittäin kovat ja itsekeskeiset arvot 

[…] tämä kaikki vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia johtajia heistä vähitellen kasvaa 

ja minkälaiseksi yritys heidän johdossaan kehittyy.  (B, 192-193) 

Uusien henkilöiden palkkaamisen aiheuttamaan samankaltaistumiseen liittyen aineistosta 

kävi ilmi myös seikka, kuinka erityisesti merkittäviin rooleihin nimitettiin uudet toimijat 

usein organisaation sisältä. Yksi keskeisimmistä huomioista liittyi Jorma Ollilan pitkäaikai-

seen rooliin Nokian ylimmissä päättävissä toimissa. Ollila oli noussut Nokian rahoitusjoh-

tajaksi vuonna 1986. Vuonna 1990 hänet nimitettiin Nokian matkapuhelinyksikön vetäjäksi 

ja vuodesta 1992 lähtien Ollilla toimi sekä Nokian toimitusjohtajana että johtokunnan pu-

heenjohtajana. Vuosien 1999-2006 aikana hän toimi hallituksen puheenjohtajana, pääjoh-

tajana ja johtokunnan puheenjohtajana ja vielä viimeisten Nokia-vuosien 2006-2012 (tou-

kokuu) aikana hallituksen puheenjohtajana. Aineistosta poimittu ilmaisu kuvastaa Nokiassa 

vallinnutta tapaa kierrättää johtajistoa sisäisesti: 

Jorma Ollilasta tuli pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja keväällä 1999. Samalla 

Nokian johtajiston tuoleja vaihdettiin. Pekka Ala-Pietilästä tuli Nokian toimitusjoh-

taja. Siirron taka-ajatuksena oli nostaa Ala-Pietilä pääjohtajaksi muutaman vuoden 

päästä. Käytännössä Jorma Ollila oli yhtiön pomojen pomo sekä operatiivisessa toi-

minnassa että hallituksessa. (A, 103) 

Johtajiston tuolien kierrättäminen johti osaltaan tilanteeseen, jossa Nokian päättävissä eli-

missä ylintä päätäntävaltaa käytti valtaosan tutkielmaan rajatusta tarkastelujaksosta sama 

henkilö. Lisäksi empiiriseen aineistoon perustuen myös monet muut hallitukseen tai johto-

kuntaan kuuluneet henkilöt olivat toimineet Nokian päättävissä elimissä vuosien ajan, mikä 

osaltaan edesauttoi organisaatiossa päätöksiä tehneiden ryhmittymien samankaltaistumista. 

Henkilöstön ja johtajiston valintaan liittyneet tekijät esiintyivät aineistossa kuitenkin vain 

yhtenä syynä samankaltaistumiselle. Näiden lisäksi esimerkiksi menestyksellä koettiin ol-

leen vaikutuksia siihen, miten erityisesti Nokian johtajiston keskuudessa asioita alettiin 

nähdä ja kokea samalla tavoin: 
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Kun yritykseen ilmestyy lyhyessä ajassa ryhmä erittäin varakkaita johtoasemassa 

olevia työntekijöitä, yrityksen johto voi ajatella, että optio-ohjelma toteutui tarkoi-

tetulla tavalla ja asiat ovat juuri niin kuin niiden pitää olla eikä mitään erityistoi-

menpiteitä tarvita. (B, 151) 

Nokian matkapuhelinyksikössä työskennelleiden henkilöiden samankaltaistumisen lisäksi 

aineistosta kävi ilmi eristäytymiseen viittaavia kertomuksia. Organisaatiokulttuurin tavoin, 

myös eristäytymisen osalta huomio kiinnittyi Nokiassa tutkielman tarkastelujakson aikana 

tapahtuneisiin muutoksiin. Monet Nokiassa pitkään työskennelleet henkilöt tunnistivat 

muutoksen, jossa 1990-luvun nälkäisestä toimialan kehittäjästä ja innovaatioiden tekijästä 

sekä dynaamisesta ja kilpailevasta organisaatiosta tuli taantunut ja eristäytynyt 2000-luvun 

organisaatio. 1990-luvulta aina vuosituhannen alkuvuosiin Nokian johdolla näyttäisi olleen 

vahva näkemys toimialasta ja sen kehittämisestä ja organisaatiolla oli halu kasvaa uuden 

teknologian kehittämisen siivittämänä maailman johtavaksi matkapuhelimien valmista-

jaksi: 

Ollila osoitti meille kaikille, että hän halusi oppia eikä kuvitellut tietävänsä val-

miiksi, mistä Nokia-Mobirassa oli kyse […]. Ollilan analyyttinen tapa pureutua asi-

oihin, tarmokkuus ja halu oppia uutta olivat poikkeuksellisen vahvat […]. Ollila loi 

hyvin nopeasti jo keväällä 1990 uudenlaisen ilmapiirin Nokia-Mobiraan. (B, 45) 

Merkkejä organisaation eristäytyneisyydestä alkoi ilmetä, mitä lähemmäksi tutkielman tar-

kastelujakson loppupäätä siirryttiin. Nokian menestyksekkäimpinä vuosina 2000-luvun 

alussa, jolloin Nokia oli ehtinyt hallita maailman matkapuhelinmarkkinoita muutaman vuo-

den ajan, tilanne vaikutti yhtiön palvelukseen astuneen työntekijän näkemyksen perusteella 

seuraavalta: 

Keilaniemen pääkonttorille saapuessani tuntui kuin olisin astunut johonkin isoon 

akvaarioon, jossa ihmiset puhuivat uudella oudolla kielellä ja käyttäytyivät kuin ka-

lat, joiden elämästä lasiseinien ulkopuolella en tiennyt mitään. (A, 16) 

Eristäytyminen ei lyhyellä aikavälillä ole välttämättä haitallista, kuten esimerkiksi Nokiaa 

käsittelevästä laajasta aineistosta saattoi havaita. Nokian matkapuhelinliiketoiminta jatkoi 

voittokulkuaan, vaikka se vuosituhannen alussa alkoikin eristäytyä toimintaympäristöstään. 

Empiiristä aineistoa analysoitaessa kävi lisäksi ilmi, että eristäytyminen ei lähtökohtaisesti 
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ollut organisaation oma valinta, vaan saattoi johtua esimerkiksi siitä, että vailla tosiasiallisia 

kilpailijoita Nokia yksinkertaisesti jäi yksin. Kilpailijoiden saadessa yhä enemmän jalansi-

jaa markkinoilla vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla, alkoivat pi-

demmän aikavälin seuraukset korostua Nokian liiketoiminnassa yhä selvemmin. Esimer-

kiksi johdon eristäytyneisyyttä ja sen vaikutuksia tehtyihin päätöksiin kuvailtiin aineistossa 

seuraavin sanoin: 

GEB [Group Executive Board], joka koostui Nokian ylimmästä johdosta, oli peri-

kuva norsunluutorniin eristäytyvästä johtajakunnasta, joka katkaisi yhteydet ympä-

röivään maailmaan ja jonka päätöksissä ei ollut niitä käytännössä toteuttavien mie-

lestä mitään järkeä. (C, 113) 

Päätöksenteko alkoi empiirisen aineiston sisältämien kertomusten nojalla pohjautua kasva-

vissa määrin jonkinlaiseen johdon sisäiseen arvioon siitä, mitkä päätökset nähtiin oikeaksi. 

Lisäksi aineistossa korostui organisaation historiaan perustuvia käsityksiä siitä, että Nokia 

uskoi kykenevänsä sanelemaan ehdot toimialalle. Todellisuudessa eristäytyminen ulkopuo-

lisesta maailmasta alkoi kuitenkin näkyä esimerkiksi Nokian alenevana kykynä oppia ja ha-

vaita toimialan muiden organisaatioiden toiminnasta merkityksellisiä asioita. 

Johtajan ominaisuudet, johtamistapa ja johtamiskulttuuri. Empiirisen aineiston perus-

teella Nokiasta pyrittiin, etenkin 1990-luvulla luomaan ketterä, innovatiivinen ja yhdessä 

tekemiseen pohjautuva yhtiö. Aineistosta kävi kuitenkin ilmi, että Nokiassa ilmeni läpi tar-

kastelujakson melko voimakastahtoista johtajuutta, mikä aiheutti lähes vastakkaisten, hie-

rarkkiseen johtamistapaan ja -kulttuuriin liittyvien piirteiden vahvistumista organisaatiossa. 

Valtaosa johtamiseen liittyvistä aihepiireistä kulminoitui Nokian johtajistoon pitkään kuu-

luneen Jorma Ollilan ympärille. Yhtäältä Ollilan korostuneisuuteen, hyvässä ja pahassa, 

saattoi vaikuttaa aineistossa esiintyneiden henkilöiden henkilökohtaiset suhteet Ollilaan. 

Toisaalta Ollila työskenteli Nokian keskeisissä johtotehtävissä lähes koko tutkielman tar-

kastelujakson ajan, jolloin hänen lukumääräinen esiintyminen aineiston johtamiskeskuste-

luissa oli osaltaan väistämätöntä. Ollila koettiin aineistossa melko ristiriitaiseksi persoo-

naksi, jota yhtäältä kiitettiin Nokian menestyksestä, mutta toisaalta hänen johtamistapojaan 

myös kritisoitiin melko vahvoin sanankääntein. Erityisesti tarkastelujakson alkupuolella 

Nokian johtamiseen liittyviä piirteitä koettiin hyvinä: 
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Nokialaisten keskuudessa hän [Jorma Ollila] oli lähes myyttinen hahmo, jota kun-

nioitettiin ja pelättiin yhtä lailla. Jorman tavaramerkki oli vakava käytös […]. Hal-

lituksen kokouksissa hän istui pitkän ja kiiltävän pöydän päässä […]. Hän oli kiis-

taton hallitsija valtaistuimellaan. (C, 34) 

Ajan myötä ilmaisujen sävy kuitenkin muuttui. Nokian nousu lähes konkurssikypsästä yri-

tyksestä matkapuhelinliiketoiminnan valtiaaksi alkoi muuttaa organisaation jäsenten käsi-

tyksiä yhtiön johtamisesta: 

Hän [Ollila] oli oikea mies oikeaan aikaan Nokian johdossa, vaikka menetti toistu-

vasti malttinsa ja nokitteli ikävällä tavalla niitä, jotka eivät ymmärtäneet asioita 

yhtä nopeasti kuin hän itse […]. Ollilalla oli taipumus huutaa niin lujaa, että tapetit 

halkeilivat. Hänet opittiin tuntemaan nopeasti kiihtyvänä ja raivoavana johtajana, 

joka onneksi myös laantui nopeasti eikä kantanut kaunaa. (A, 74) 

Useat aineistossa esiintyneet henkilöt kokivat äkkipikaisuuden ja pelolla johtamisen olleen 

melko voimakkaita Nokian johtamistapoja leimanneita piirteitä ja näihin liittyvät ilmaisut 

korostuivat aineistossa. Voimakastahtoisen johtajan koettiin keskittävän valtaa yhä enem-

män itselleen, mikä osaltaan heikensi organisaation johdon kykyjä tarkastaa ja korjata omia 

näkemyksiään: 

Eräässä hallituksen kokouksessa tuona keväänä palasin kokoushuoneeseen lounaan 

jälkeen. Stephen [Elop] tuli sisään ja istuutui minua vastapäätä. Hän oli pahasti 

tolaltaan ja kyyneleet silmissä […]. Hän näytti niin järkyttyneeltä, etten voinut antaa 

asian olla. Seuraavan tauon aikana vedin hänet syrjään ja sanoin: ’Näytät järkytty-

neeltä. Mitä on tapahtunut?’ Hän veti syvään henkeä: ’Jorma [Ollila] kävi kimp-

puuni, koska olen puhunut hallituksen jäsenen kanssa suoraan.’ […] Stephenin mu-

kaan Jorma oli menettänyt malttinsa täysin. (C, 140) 

Edellä mainitut äkkipikaisuuden ja voimakastahtoisuuden piirteet eivät kuitenkaan olleet 

vain ulkopuolisten havaitsemia, sillä myös Ollila itse otti aineistossa henkilökohtaisesti kan-

taa omiin johtamistapoihinsa: 

Minun luonteelleni on tyypillistä, että jos sisäistän vision, työskentelen rajun päät-

täväisesti edistääkseni sen toteutumista. (D, 224) 
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Tilanteet 1990-luvun alkupuoliskolla olivat vaikeita ja välillä sellaisiakin, että tun-

teet kävivät kuumina. Korotin ääntäni, varmaan liiankin usein, mutta samalla yritin 

tukea johtajiani […]. Välillä lisäsin tarkoituksella adrenaliinia kokoushuoneisiin, 

käytin tätä tapaa johtamisen välineenä […]. Jotkut saattoivat kokea sen rähjäämi-

senä. (D, 226-227) 

Empiirisen aineiston perusteella Nokiaan juurtui johtamiskulttuuri, joka osittain esti poik-

keavien mielipiteiden esittämisen ja toiminnan ja epäkohtien arvostelun. Nokian johtamisen 

erääksi ongelmakohdaksi esitettiin yhtiön suosimaa tehokkuusjohtamista, joka oli omiaan 

estämään luovuutta. Tehokkuusjohtamisessa oli kyse siitä, että satojen miljardien arvoista 

liiketoimintaa ja kymmenien tuhansien työntekijöiden toimintaa seurattiin yhä pienempien 

numeroiden tarkkuudella. Tehokkuusjohtamisen myötä vastuiden, roolien, toimenpiteiden 

ja todellisuuden koettiin hämärtyneen. Nokian johtamiseen syntyi kulttuuri, jonka mukaan 

johtoryhmää ei saanut asettaa päätöksenteossa koville. Tärkeintä oli, ettei ”venettä keinu-

tettu” tarpeettomiksi ja hankaliksi koettujen kysymysten avulla. Aineiston perusteella täl-

lainen toimintakulttuuri esti esimerkiksi syvällisen paneutumisen organisaation toiminnassa 

ilmenneisiin ongelmakohtiin, mitä seuraava ilmaisu havainnollistaa: 

Hallituksen jäsenille kerrottiin yhä uudestaan monin tavoin, että ongelmat olivat 

korjattavissa. Suunnitelmaa tämän ja tuon ongelman korjaamiseksi toteutettiin jo 

täyttä päätä. Ei ollut syytä porautua ongelman ytimeen, koska se olisi pian korjattu. 

Hallituksen toimintakulttuuriin ei edes kuulunut porautuminen huolta herättävien 

asioiden ytimeen, joten olimme autuaan tietämättömiä yrityksen kilpailukyvyn to-

dellisesta tilasta. (C, 60) 

4.1.3 Tilannekohtaiset tekijät 

Organisaation historia ja aiempi menestys. Aineiston perusteella Nokian historiallinen 

menestys näyttäytyi ikään kuin varjona, joka seurasi matkapuhelinliiketoimintaa sen alku-

vuosista lähtien. Jo ennen matkapuhelimiin keskittymistä Nokia oli luonut nahkansa uudes-

taan useaan otteeseen ja onnistunut tekemään liiketoimintansa suhteen lukuisia menestyk-

sekkäitä valintoja (ks. esim. Häikiö, 2009, 9-10). Empiirisessä aineistossa kuvailtiin kuinka 

erityisesti 80-luvun ja vielä 90-luvun alkuvuosien vaikeudet ja takaiskut olivat lujittaneet 

organisaation uskoa omaan tekemiseensä. Nokia oli selvinnyt vaikeuksista aiemminkin 
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luottaen vahvasti tekemiinsä päätöksiin. Miksi se siis ei selviäsi myös tulevaisuudessa. Eri-

tyisesti 1990-luvun puolivälistä alkaneen menestyskulun myötä usko omaan tekemiseen ja 

ylivertaisuuteen alkoi voimistua. Nokian saavuttaessa maailman markkinajohtajuuden mat-

kapuhelimissa aineistosta poimituissa ilmaisuissa korostui ylitsevuotava itseluottamus: 

Näitä vuosia [markkinajohtajuuden saavuttaminen] voi kuvata myös siten, että No-

kian kulttuurissa vahvistui ajatus siitä, että miltei kaikki oli mahdollista, eikä mil-

lään ollut rajoja eli mahdollisuudet olivat rajattomat. (B, 95) 

Nokian nopea nousu oli muuttanut yhtiön johtajiston ajattelumaailmaa. Nokian vuo-

sikertomukseen, joka julkaistiin helmikuussa 2000, painettiin iskulauseet: Tulevai-

suus on rajaton, ihmisen mielikuvitus on rajaton, kykymme muuttua on rajaton, ha-

lumme saada aikaan on rajaton, halumme palvella on rajaton, me asetamme omat 

rajamme – muita rajoja ei ole. (A, 105) 

Empiirisen aineiston perusteella jotkut Nokiassa työskennelleet olivat kuitenkin havainneet 

menestyksen aiheuttamia epäkohtia: 

Ruohonjuuritason näkökulmasta yhtiötä johdettiin väärin ja moni asia oli pielessä 

jo silloin kun yhtiö takoi voittoa. Sen voitot tuntuivat vain vahvistaneen sen huonoa 

johtamiskulttuuria ja organisaation tyhjiä, turhia ja turhauttavia toimintoja. (A, 9) 

Matkapuhelinliiketoiminnan myötä saavutetun menestyksen vaikutukset Nokian päätöksen-

tekoon heijastuivat melko vahvoina läpi aineiston. Aineistossa esiintyi lukuisia ilmaisuja, 

joista kävi ilmi, miten Nokiassa asetettiin yhä kovempia tavoitteita, etteivät kilpailijat saa-

vuttaisi sitä. Useita vuosia jatkunut kiire alkoi kuitenkin näkyä, eivätkä ihmiset enää väsy-

neinä jaksaneet huomioida toisiaan entiseen tapaan. Menestyksellä koettiin siten olleen 

myös hintansa esimerkiksi yhdessä tekemisen suhteen. Nokian aiemman historian vaiku-

tukset korostuivat myös siinä, millaisin keinoin saavutettua asemaa pyrittiin ylläpitämään. 

Empiirisestä aineistosta kävi ilmi, kuinka uusien päätösten sijaan Nokiassa turvauduttiin 

usein johonkin aiemmin hyväksi osoittautuneeseen ratkaisuun. Lisäksi yhtiön menestys ko-

ettiin myös tekijäksi, jonka taakse oli helppo piiloutua vaikeiksi koettuja asioita kohdatta-

essa: 



69 
 

Yhtäkkiä minulle valkeni perimmäinen syy siihen, mikä oli hermostuttanut, hämmen-

tänyt ja huolestuttanut minua jo kaksi vuotta. Virus oli levinnyt koko yhtiöön ja saas-

tuttanut sen toimintakulttuurin. Aiempi menestyksemme peitti taudin, ja epäonnistu-

misen pelko ruokki sitä; se pimitti huonot uutiset ja tukahdutti halun kantaa vas-

tuuta. (C, 97) 

Aineistosta kävi ilmi, miten Nokiassa saatettiin lakaista toiminnassa havaitut ongelmakoh-

dat menestyksen alle tai kiellettiin ongelmien olemassaolo ylipäätään. Seuraava ilmaisu ku-

vastaa tiivistetysti koko yllä käytyä kuvailua menestyksen haitallisista vaikutuksista ja mah-

dollisesti vääristä signaaleista, joita se ongelmien ratkomisen suhteen saattaa asettaa: 

Kun yritys menestyy, hankalat ja epäloogiset piirteet kumppanuus- ja asiakassuh-

teissa on helppo jättää korjaamatta, koska yrityshän menestyy, vaikka kaikessa ei 

järkeä olekaan [...]. Lisäksi pelätään, että asiakkaat äänestävät jaloillaan […]. Sit-

ten kun alkaa mennä huonosti […] voi tuntua siltä, että heikentyneellä yhtiöllä ei 

ole varaa riitaan, joka ongelmien korjaamisesta kenties seuraisi. (C, 58-59) 

Aiemmin saavutetun menestyksen ohella myös monet muut yrityksen historiaan liittyvät 

tekijät ohjailivat Nokian päätöksentekoa. Esimerkiksi Nokian organisaatiorakenteet koettiin 

usein organisaation historian varaan rakentuneiksi. Kun näihin rakenteisiin tehtiin uudistuk-

sia, painoi hartioilla aiempien rakenteiden taakka: 

Meitä painoi menneisyyden raskas taakka: vanha koodi, vanhentuneet arkkitehtuu-

rit, epäedulliset sopimukset, ympäri maailmaa hajautuneet tuotekehitystiimit […] ja 

kaikki tämä pidettiin koossa kuminauhavirityksillä ja purukumipaikoilla. (C, 58) 

Nokiasta rakentui vuosien saatossa monikerroksinen yhtiö, jossa uusia toimintoja oli kasattu 

tai kasautunut vanhojen päälle. Yllä esitetyn ilmaisun tavoin, kerrostumista kuvailtiin ai-

neistossa esimerkiksi lukuisten organisaatiorakenteiden muutosten ja uudistamisten avulla. 

Muutoksilla kuitenkin koettiin vain harvoin olleen positiivisia vaikutuksia käytännön on-

gelmien ratkomiseen. Esimerkiksi organisaation ruohonjuuritason kanssa tekemisissä ollei-

den johtajien näkemysten mukaan Nokian jatkuva muutos ilmeni lähinnä jatkuvana kaaok-

sen lisääntymisenä kaikilla organisaation tasoilla: 
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Joulupuheessaan Elop ilmoitti henkilökunnalle lopettavan yhtiön sisäisen komitea-

päätöksentekomallin. Kun kysyin eräältä standardointiin erikoistuneelta kehitys-

päälliköltä, miten päätöksiä sen jälkeen tehtiin, hän vastasi: ’Yksi henkilö on vas-

tuussa päätöksistä, mutta aina ei ole selvää kuka se henkilö on.’ (A, 227) 

Ulkopuolinen paine. Empiirisessä aineistossa esiintyi jonkin verran ilmaisuja, jotka liittyi-

vät Nokian ja Nokiassa työskennelleiden henkilöiden kokemaan ulkopuoliseen paineeseen. 

Ulkopuolista painetta aiheuttaneiksi tekijöiksi nimettiin muun muassa media, kuluttajat, si-

joittajat ja kilpailijat. Ajasta ja tilanteesta riippuen koettiin, että ulkopuolinen paine saattoi 

aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia yhtiön liiketoiminnalle. Ylipäätään 

ulkopuolelta tulevan paineen merkitys ja läsnäolo liiketoiminnassa tunnistettiin, mitä seu-

raava poiminta empiirisestä aineistosta kuvastaa: 

Yritystoiminta on jatkuvaa sopeutumista liiketoiminnan kehityksen tuomiin muutok-

siin. Osan muutoksista yritys tekee oma-aloitteisesti, monet muutokset aiheutuvat 

ulkopuolisesta paineesta. (B, 138) 

Aivan tarkastelujakson alkupuolella Nokia oli suurissa vaikeuksissa matkapuhelinliiketoi-

mintansa kanssa. Tuolloin esimerkiksi pankkien ja sijoittajien sekä yhtiön muiden työnteki-

jöiden suunnista tuleva paine koettiin yhtiön johdossa ajoittain rankaksi: 

Toimitusjohtajan pesti Nokiassa 1990-luvun alkupuoliskolla tuntui välillä aivan eri-

tyisen rankalta. Yhtiön tunnusluvut olivat surkeita, pankit hengittivät niskaan […]. 

Tiesin myös, että lähimmissä johtajissani oli väkeä, jotka odottivat epäonnistumis-

tani ja halusivat kalifiksi kalifin paikalle. (D, 226) 

Vaikeiden aikojen, 1990-luvun puolenvälin jälkeen myös paineen aiheuttamia positiivisia 

vaikutuksia alkoi ilmetä. Aineistossa kuvailtiin, kuinka moni tuon aikakauden menestyk-

sekkäiksi osoittautuneista ratkaisuista sai alkunsa siitä, että jokin ulkopuolinen tekijä ajoi 

yhtiötä tekemään näitä ratkaisuja. Työntekijöiden ja johtajien kertoman perusteella Nokian 

johdolla oli kuitenkin taito jalostaa paine positiiviseksi sisäiseksi energiaksi ja yhtiön kas-

vun veturiksi. Yhtiön johtajat pyrkivät synnyttämään Nokiaan yhteisen arvopohjan, jonka 

avulla kaikki organisaation jäsenet pyrittiin saamaan puhaltamaan yhteen hiileen ja ponnis-

telemaan ulos hankalista tilanteista. Puhuttiin myös halukkuudesta näyttää niille, jotka epäi-
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livät niin yhtiön kuin johtajienkin uskottavuutta. Lukuisissa aineistossa esiintyneissä ilmai-

suissa työntekijät ja johtajat kokivat vaikeuksien voittamisen kasvattaneen yhteenkuuluvuu-

den tunnetta, me-henkeä sekä ajatusta siitä, että miltei kaikki olisi mahdollista saavuttaa. 

Nokian saavuttaessa matkapuhelinliiketoiminnan markkinajohtajuuden vuonna 1998 alkoi 

paine kuitenkin kasvaa, muuttaa muotoaan ja tulla useammista suunnista, kuten seuraavasta 

ilmaisusta käy ilmi: 

Johdimme nyt kilpailua. Nyt me määräsimme itse yksin tavoitteemme, sillä ei ollut 

enää ketään, jota juosta kiinni […] juoksimme toisia karkuun. Tämä alkoi näkyä ja 

tuntua johtamiskulttuurissa ja työyhteisön ilmapiirissä […]. Silloin kun juoksee toi-

sia karkuun, pelkää toisten olevan parempia kuin itse, ja juoksevan ohi. Kun siis 

olimme ykkösinä, se todellisuudessa aiheutti pelontunteen, jota pyrittiin hävittä-

mään. (B, 94) 

Myös media alkoi menestyksen myötä kiinnostua Nokiasta yhä enemmän. Yhtiöstä alettiin 

kirjoittamaan ”ihmeiden tekijänä” ja toimitusjohtaja Ollilasta tuli pian yksi halutuimmista 

haastateltavista moniin maailman johtaviin talouselämän lehtiin. Aineistosta kävi voimak-

kaasti ilmi, kuinka Nokiaa alettiin pitää yhtiönä, joka teki kaiken oikein ja jonka tarjoamat 

mahdollisuudet niin teknologian kehitykselle kuin työntekijöillekin olivat lähes rajattomat. 

Seuraavat otteet aineistosta kuvaavat johtajien ja työntekijöiden kokemuksia: 

Legendaarisen toimitusjohtajan Jorma Ollilan luotsaamana Nokiasta oli tullut 

brändi, joka tunnettiin maailmalla paremmin kuin Toyota, Walt Disney tai McDo-

nald’s […]. Sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleissa Nokiaan viitattiin vuodesta 

toiseen ’tekniikan ihmelapsena’, joka oli luonut ’Suomen ihmeen’ […]. Näytti siltä, 

ettei Nokiaa pysäyttäisi mikään. (C, 14) 

 

Nokian pääjohtajalla oli mediassa karismaattisen miehen maine, ja yhtiöllä pitkä 

historia ja uutta luova imago. Yhtiötä pidettiin maailman parhaimpana työnanta-

jana. Se oli tehnyt uskomattomia asioita ja loi tulevaisuutta luomalla uutta tekniik-

kaa, jota ei ollut olemassa koskaan ennen. (A, 111) 

Median aiheuttamaa painetta käsiteltiin empiirisessä aineistossa myös kriittisemmin tunnis-

tamalla, että saattaa olla vaarallista, mikäli media joissakin tilanteissa luo menestyvistä or-
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ganisaatioista yltiöpositiivisen kuvan. Liiallisella positiivisuudella on vaarana tarttua vir-

heellisenä turvallisuudentunteena uutisoitavaan organisaatioon ja epäkohtien huomiointi ja 

toiminnan kriittinen tarkastelu saattavat jäädä niin organisaation itsensä kuin median tarkas-

telun ulkopuolelle: 

Vaikka Suomessa on eri arvioiden mukaan kansainvälisesti vertailtuna hyvä ja va-

paa lehdistö, vahvat taloudelliset sidokset vaikuttavat siihen, miten ja mistä valta-

media kirjoittaa. (A, 260) 

4.1.4 Yhteenveto edeltävistä tekijöistä 

Ryhmäajattelua ja organisaation tyhmyyttä edeltäviä tekijöitä esiintyi aineistossa kiintey-

den, rakenteellisten epäkohtien ja tilannekohtaisten tekijöiden osalta. Kiinteyteen liittyviä 

aiheita esiintyi lähinnä Nokian johtoryhmän kokoonpanon ja sen muuttumattomuuden tar-

kastelun yhteydessä. Rakenteellisten epäkohtien osalta erityisesti organisaatiokulttuuri, joh-

tajan ominaisuudet, johtamistapa ja -kulttuuri esiintyivät melko voimakkaina. Nokia koet-

tiin lisäksi organisaatioksi, jonka toiminta sai aikaan jäsenten keskinäistä samankaltaistu-

mista. Keskeisenä huomiona rakenteellisten epäkohtien yhteydessä esiintyi ajassa tapahtu-

neet muutokset esimerkiksi se, kuinka Nokia muuttui avoimesta ja yhdessä tekemiseen pe-

rustuneesta organisaatiosta eristäytyneemmäksi. 

Tilannekohtaisisten tekijöiden osalta organisaation historia ja ulkopuolelta tuleva paine ko-

rostuivat. Molempien osalta menestys näyttäytyi merkityksellisenä, sillä useiden päätösten 

yhteydessä Nokiassa tukeuduttiin aiemmin hyviksi koettuihin ratkaisuihin tai tuudittaudut-

tiin ajatukseen siitä, että menestyvä yhtiö on aina ja kaikessa menestyvä. Ulkopuolisen pai-

neen osalta muun muassa median rooli tunnistettiin päätöksentekoon liittyneeksi kes-

keiseksi tekijäksi niin hyvissä kuin pahoissa merkityksissä. Yhtäältä medianäkyvyyden 

vuoksi Nokiassa asetettiin yhä kovempia tavoitteita, joiden myötä menestys kasvoi. Toi-

saalta yltiöpositiivisen julkisuuskuvan koettiin aiheuttaneen vaarallista tyytyväisyyden tun-

netta, jolloin ulkopuolisesta paineesta syntyi organisaatiolle haitallista. 
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4.2 Kuvauksia oireista 

4.2.1 Suorituksen yliarvioiminen ja kapeakatseisuus päätöksenteossa 

Ylimielisyys ja muiden vähättely. Nokiassa alkoi ajan myötä ilmetä ylimielisiä ja muita 

toimijoita vähätteleviä piirteitä. Vuosituhannen vaihteessa yhtiö oli vakiinnuttanut ase-

mansa matkapuhelintoimialan kärkipaikalla ja kaikessa toiminnassa huokui vahva usko tu-

levaisuuteen. Joidenkin aineistossa esiintyneiden näkemysten mukaan menestys oli muut-

tanut johtajiston ajattelumaailmaa ja tuon aikakauden teksteissä puhuttiinkin usein rajatto-

muudesta tai kyvykkyydestä määritellä rajat itselle ja muulle toimialalle. Eräässä aineiston 

katkelmassa johtajiston ajattelumaailmaa kuvailtiin seuraavalla tavalla: 

Nokian johtajisto kuvitteli, että mikä tahansa oli mahdollista. Miksi heidän olisi pi-

tänyt muuttua ja muuttaa maailmaa johtavaa yritystä. Heidän tehtävänsä oli muut-

taa maailmaa […]. Maailma kuunteli heitä. (A, 134) 

Joidenkin johtajien mielestä Nokiassa yhä enemmän sijaa saanut ylimielinen ajattelutapa 

alkoi näkyä esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja sitä myötä tuotekehityk-

sessä ja uusien tuotteiden lanseerauksessa. Empiirisestä aineistosta kävi ilmi, että Nokian 

johtajien keskuudessa toimi asiakasorientoituneita henkilöitä, joille ei kuitenkaan annettu 

mahdollisuutta toteuttaa suuntautumistaan. Yhtiön päättävillä henkilöillä oli siten hallus-

saan runsaasti asiakastietoa, mutta päätöksenteon huomio oli siirtynyt monien mielestä vää-

rien tekijöiden seuraamiseen, kuten seuraavasta ilmaisusta käy ilmi: 

Suomeen palattuaan uudessa tehtävässä hän [entinen Aasiassa työskennellyt No-

kian maajohtaja] halusi tavata asiakkaita ja keskustella uusista ideoista ja [Nokian] 

asiakkaiden tarpeista. Hänen esimiehensä kielsi häntä tapaamasta asiakkaita. Tuo-

tekehitysjohdon näkemys oli: ’Me tiedämme kaiken’. (A, 125-126) 

Ylimielisyyden piirteet kävivät aineistosta ilmi esimerkiksi ajattelutapoina, jossa yhtiö pyrki 

määrittämään markkinat ja kertomaan asiakkaille, millaisia heidän tarpeensa olivat. Ylimie-

lisyyteen liittyvää argumentointia esiintyi erityisen paljon älypuhelinmarkkinoihin liittynei-

den aiheiden yhteydessä. Nokiassa uskottiin vuosituhannen alkuvuosina, että älypuhelimien 

runko, eräänlainen toimialan standardi oli jo kehitetty. Yhtiössä vallinneiden näkemysten 
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mukaan riitti, että tähän standardiin kehitettäisiin joitakin uusia ominaisuuksia, mutta run-

gon peruslähtökohtia ei tulisi muuttaa. Nokian johtajistossa uskottiin vahvasti siihen, että 

markkinat ja kilpailijat seuraisivat toimialan johtajan kehittämää teknologiaa: 

Älypuhelimet olivat kokonaan uusi maailma, mutta Nokiassa katsottiin, että niissä-

kin oli jo otettu voitto kotiin. Itse asiassa johtajuutta älypuhelimissa pidettiin jon-

kinlaisena esikoisoikeutena, koska Nokia oli keksinyt älypuhelimen vuosia sitten 

[Communicator ja N95 -mallit] ja vallannut nopeasti yli puolet maailman älypuhe-

linmarkkinoista. (C, 37) 

Oman toiminnan näkeminen ylivertaisena muuhun toimialaan nähden esiintyi aineistossa 

myös kilpailijoita vähättelevinä ilmaisuina. Alan uusiin toimijoihin suhtauduttiin Nokian 

ylimmässä johdossa karsastellen, eikä mitään tai ketään nähty uhkana. Joidenkin hallituksen 

ja johtoryhmän jäsenten toimesta koettiin esimerkiksi hämmästyttävänä, kuinka vähän hal-

lituksen kokouksissa käytettiin aikaa toimialan analysointiin ja merkittävien kilpailijoiden 

toimien arviointiin. Alla oleva ilmaisu kuvastaa esimerkinomaisesti välinpitämättömyyden 

ja vähättelyn ilmapiiriä, joka aineistosta hyvin usein kävi ilmi: 

Nokiassa [johdossa] suhtauduttiin huhuihin Applen valmistamasta puhelimesta vä-

hättelevään tyyliin: ’Vittu ei ne mitään puhelimia tee.’ Sitten, kun iPhone tuli mark-

kinoille vähättely jatkui samaan sävyyn: ’Vittu se nyt vaan on yks puhelin.’ Nokian 

sisällä suhtautuminen uuteen iPhoneen pysyi pitkään vähättelevänä. (A, 195) 

Edeltävään ilmaisuun liittyen, eräs johtoryhmän jäsenistä kertoi ensimmäisen iPhonen tuo-

telanseerauksen jälkeen vieneensä muovikassillisen kyseisiä tuotteita johtoryhmän kokouk-

seen ja jakaneensa ne kokouksen edustajille. Puhelimen käteensä saatuaan eräs johtoryhmän 

jäsenistä kertoi heti tienneensä, millainen Nokian valmistaman älypuhelimen olisi myös täy-

tynyt olla. 

Kyvyttömyys reflektoida ja vaatia perusteluja. Reflektoinnin eli oman toiminnan syväl-

lisen pohdinnan puute ja kyvyttömyys vaatia perusteluja olivat aiheita, joista Nokiaa käsit-

televässä empiirisessä aineistossa keskusteltiin jonkin verran. Reflektoinnin ja perustelujen 

puutteen koettiin aiheuttaneen sen, että yhtiön toimintaa johdettiin monella tasolla ainakin 

jossain määrin sokkona tai puutteellisten arviointien varassa. Moni aineistossa esiintyneistä 

henkilöistä kertoi havainneensa puutteita päätöksenteossa tai toiminnassa, mutta jostain 
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syystä he eivät kokeneet olleensa kykeneviä vaatimaan asioille syvällisempää tarkastelua. 

Joidenkin kokemusten mukaan organisaation yleinen linjaus asioiden käsittelyyn liittyen 

aiheutti esteen: 

Nokialaisittain oli hyvin tyypillistä, ja minusta merkillistä, ettei meitä yleensä keho-

tettu kyselemään [projektien] asioista linjaesimiehiltämme ja vastuualueiden johta-

jilta. (A, 119) 

Läpi aineiston kuitenkin korostui, etteivät organisaatiossa työskennelleet ihmiset pimittä-

neet tietoa tahallaan. Monet kokivat Nokian ”kasvattaneen” heitä toimimaan tilanteissa ta-

voilla, joilla he lopulta toimivat. Vastavuoroisesti kävi ilmi, miten organisaation jäsenet toi-

minnallaan jatkuvasti loivat yritykseen kulttuuria, joka oli omiaan estämään perustelujen 

vaatimisen ja toiminnan syvällisen tarkastelun. Lisäksi aineistossa esitettiin, kuinka jokai-

sessa organisaatiossa esiintyy väistämättömiä tilanteita, joissa henkilöt pyrkivät välttämään 

ristiriitaisuuksia. Ristiriitaisuuksien välttely puolestaan saattaa johtaa esimerkiksi puutteel-

liseen perustelujen vaatimiseen, kuten seuraavista ilmaisuista käy ilmi: 

Tällainen tapa, jossa ristiriitoja vältellään […] muokkaa ihmiset ajattelemaan ja 

arvailemaan jo etukäteen, mitä muut ajattelevat sen sijaan, että he oppisivat ja us-

kaltaisivat rohkeasti sanoa ja perustella omat mielipiteensä tai kuunnella muiden 

vahvasti eri mieltä olevien näkemyksiä […]. Silloin pääsee helpoimmalla, eikä no-

laa itseään kertomalla omia, muista poikkeavia näkemyksiä […]. Nokian sisällä täl-

lainen toimintamalli tuntui pätevän usein päätöksentekoon. (A, 142) 

Jokainen yritys välttää vaikeita asioita, mutta johtajan tehtävä on katsoa niitä kohti 

ajoissa ja yrittää löytää niihin oikeat ratkaisut […] Kaikkea tätä yritimme Nokiassa 

vuosina 2004-2007. (D, 419) 

Edeltävä ilmaisu kuvailee kokemusta, jonka perusteella ristiriitojen välttely olisi ollut No-

kiassa pikemminkin toimintamalli kuin väistämätön tekijä, jota organisaatiossa pyrittiin ak-

tiivisesti korjaamaan. Myös jälkimmäisestä väistämättömyyden tunne käy niin ikään ilmi, 

mutta tämän kokemuksen perusteella Nokiassa yritettiin löytää ratkaisuja vaikeisiin tilan-

teisiin. Johtoryhmässä toimineiden henkilöiden kokemuksissa ilmeni asian suhteen ristirii-

taisuuksia, sillä esimerkiksi seuraavan ilmaisun perusteella Nokian hallituksessa hankalat 
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aiheet koettiin usein historiallisiksi tosiseikoiksi ja hallitus oli lopulta kykenemätön vaati-

maan johtoryhmältä selityksiä ja perusteluja tilanteille: 

Keskustelimme hallituksen kokouksissa huonoista uutisista, mutta ’uutiset’ olivat 

yleensä historiallisia tosiseikkoja, jotka nousivat esiin väistämättä. Emme keskus-

telleet tiedoista, jotka viittasivat merkittäviin heikkouksiin tulevaisuudensuunnitel-

missamme. Mikä tärkeintä, emme ottaneet selvää perimmäisistä syistä. Emme vaa-

tineet johtoryhmää selittämään, miksi epäonnistuimme. (C, 79) 

Johtoryhmän pitkäaikaiset jäsenet eivät ottaneet aineistossa kantaa perustelujen vaatimiseen 

yhtä värikkäästi kuin muut aineistossa esiintyneet henkilöt. Hekin kuitenkin tunnistivat, että 

olivat jossain määrin olleet heikkoja vastaanottamaan perusteluja vaatineita kysymyksiä: 

Keväällä 2009 Nokian organisaatiosta alkoi tulla viestejä, että yhtiötä ei johdettu 

määrätietoisesti […]. Viestit tulivat sieltä täältä. Ne eivät olleet kovin voimakkaita, 

mutta niitä olisi pitänyt kuunnella enemmän. (D, 457) 

Tiesimme, mitä maailmassa tapahtui, mutta virheemme oli siinä, että emme osan-

neet muuttaa tätä tietoa oikeaksi toiminnaksi. (D, 413) 

Sokea usko päätöksen oikeellisuuteen. Nokia näyttäytyi aineistossa omaa tietään kulke-

neeksi organisaatioksi, joka oli tottunut tekemään ja viemään päätöksiä loppuun omalla ta-

vallaan. Useat aineiston henkilöt nostivat esiin Nokian menestyksekkään historian ja sen, 

miten organisaatiossa oli historian saatossa luotettu hulluiltakin tuntuneisiin ja arvostelua 

herättäneisiin ratkaisuihin, jotka lopulta johtivat menestykseen 1990-luvun lopulla. Nokiaa 

ei kuitenkaan lähtökohtaisesti koettu yhtiöksi, joka olisi tehnyt näitä päätöksiä sokeasti. Me-

nestyksen taustatekijäksi nostettiin useissa yhteyksissä esimerkiksi tuotekehitystoiminta, jo-

hon Nokia panosti suuresti ja joka oli maailman mittakaavassa aikansa huippuluokkaa: 

Meistä oli kasvanut ylpeä yhtiö, joka ei halunnut jäljitellä muita. Nokian yrityskult-

tuurissa oli kunnia-asia, että keskeiset oivallukset olivat itse keksimiämme. (D, 397) 

Päätöksenteon vaikeutuessa ja päätöksenteon ympäristön monipuolistuessa kuitenkin koet-

tiin, että tehdyt päätökset alkoivat ajan myötä perustua johonkin muuhun, kuin järkiperäi-

syyteen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Aineistossa esiintyi viitteitä, joiden mukaan osa 
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Nokiassa tehdyistä päätöksistä alkoi jo vuosituhannen taitteessa pohjautua esimerkiksi rat-

kaisuhakuisuuteen. Päätöksiä haluttiin tehdä vain siksi, että asioissa päästäisiin nopeasti 

eteenpäin, jolloin kaikkien osallisten oli pakko uskoa päätökseen sokeasti: 

Jos pitää saada aikaan päätös, joka ei ole toivottu, vaikka kuinka yritetään, kukaan 

ei halua nimeään paperiin. Ratkaisua ei tunnu löytyvän todellisuudessa ollenkaan, 

mutta asia on päätettävä, jotta päästäisiin eteenpäin. (B, 144) 

Nokian organisaation toimintatapoihin kuului, osin vahvasta tutkimus- ja tuotekehitysorien-

taatiosta johtuen vahvana ajatus siitä, että kaiken toiminnan tulisi perustua johonkin numee-

risesti mitattavaan tekijään. Myös päätösten oikeellisuus voitiin johdon näkemyksen mu-

kaan siten varmistaa vain numeroiden perusteella. Nokiasta kehittyi organisaatio, jossa pää-

töksenteon arviointi alkoi pohjautua voimakkaasti erilaisiin raportteihin ja niiden seuran-

taan. Kaikille ei kuitenkaan ollut välttämättä selvää, miten näitä raportteja päätöksenteossa 

hyödynnettiin ja seurattiinko niiden tarjoamaa tietoa mitenkään. Alla olevat ilmaisut kuvas-

tavat aineistossa esiintyneiden henkilöiden kokemuksia numeerisuudesta ja siitä, mitä sii-

hen perustuvat päätökset heidän mukaansa aiheuttivat: 

Kansantalous- ja insinööritieteitä opiskelleen Jorma Ollilan johtamistapa oli lä-

hempänä insinöörijohtamista kuin humanismia […]. Hänen johtamisestaan heijas-

tui luja usko siihen, että jos prosessit olivat johdonmukaisia, pysyivät budjetissaan 

ja näyttivät tehokkailta, niiden täytyi silloin myös olla tehokkaita […] siksi myös 

inhimilliset kustannukset ja työntekijöiden keskinäisen kommunikoinnin tarve voitiin 

arvioida insinööritieteitä käyttäen matemaattisesti. (A, 131) 

Ensimmäisinä hallituskuukausinani Nokiassa meidät tuuditettiin tyytyväisyyteen hy-

villä talousluvuilla. Kukaan ei kysynyt ääneen, jatkuisiko tilanne samanlaisena. (C, 

68-69) 

Nokian hallituksen ja johtoryhmän ajattelutapoihin oli iskostunut ajatus, että mikäli asia 

näytti taloudellisten tunnuslukujen ja erilaisten raporttien valossa hyvältä, ei siihen liittyviä 

käsityksiä ja päätöksiä tarvinnut korjata. Yllä esitetyn jälkimmäisen ilmaisun yhteydessä 

korostui huomio, että myös aiemmin käsitelty kyvyttömyys vaatia perusteluja ohjasi omalta 

osaltaan uskomaan vahvoina ja oikeina esitettyihin päätöksiin. Empiirinen aineisto sisälsi 

lukuisia konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi Windows Phone -puhelimen ensiversion 
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osalta kerrottiin, että käyttöjärjestelmän sisältämät kahdeksan vaihtoehtoista kieltä oli tun-

nistettu liian vähäisiksi, mutta puutteeseen ei kiinnitetty minkäänlaista huomiota, koska joh-

toryhmä oli ollut suunnan valinnassa niin päättäväinen. Sokea usko päätösten oikeellisuu-

teen kävi ilmi myös henkilöihin liittyvänä tekijänä. Saatettiin esimerkiksi kokea, että lojaa-

lisuuden ja kunnioittamisen nimissä ei yksinkertaisesti voitu olla uskomatta johtajien teke-

miin päätöksiin: 

Henkisesti emme voineet olla tukematta Stepheniä [Elop]. Hän joutui vain muuta-

man kuukauden johtajanpestin jälkeen keskelle kriisiä, jossa Nokian tulevaisuus oli 

vaakalaudalla. Me kaikki halusimme Stephenin menestyvän. Halusimme hänen ole-

van oikeassa. (C, 130) 

Aineisto sisälsi siten, edellisen ilmaisun tavoin, myös kokemuksia ja pohdintaa siitä, missä 

määrin organisaatiossa on edes mahdollista olla uskomatta johtajan näkemyksiin ja päätök-

siin. Esimerkiksi Nokian johdolle lojaalin hallituksen jäsenen toimintaan koettiin jossain 

määrin kuuluneen tehtyjä päätöksiä tukevan ilmapiirin rakentaminen ja usko näihin päätök-

siin sen perusteella, että johtajan halutaan menestyvän ja onnistuvan. 

4.2.3 Paine yksimielisyyteen 

Mielipiteiden rajoittaminen ja kyseenalaistajien paineistaminen. Empiirisestä aineis-

tosta havaittiin ilmaisuja, joiden perusteella Nokiassa työskennelleet henkilöt kokivat joh-

tajiston rajoittaneen mielipiteiden esittämistä päätöksenteon yhteydessä. Kokemusten voi-

makkuuksissa esiintyi kuitenkin melko suurta vaihtelua aineistossa esiintyneiden henkilöi-

den välillä. Mielipiteiden rajoittaminen ilmeni Nokian arjessa esimerkiksi poikkeavia mie-

lipiteitä esittävien henkilöiden painostamisena. Seuraavat ilmaisut kuvastavat esimerkin-

omaisesti painostamisen ilmapiiriä: 

Nokiasta ei saanut silloin esittää mitään negatiivisia huomioita ja mielipiteitä […]. 

Ottaessani [epäkohtia] esille muutamissa vapaamuotoisissa kaveritapaamisissa 

sain päälleni vastalauseryöpyn […] kaverini vertauskuvallisesti melkein mukiloivat 

minut arvosteluni takia […]. Muista poikkeavat näkemykseni aiheuttivat paljon tyr-

määvän nopeita tunnekuohuja ja vastareaktioita ja keskustelu loppui saman tien. 

(A, 24-25) 
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Muistan ihmetelleeni muutamiakin kertoja ääneen, miksi me teimme jonkin projektin 

alusta alkaen huonosti. Tavallisesti sain kommentteja, ettei näistä asioista kannata 

kysellä turhaan ylhäältä. (A, 121) 

Vaikuttaisi siltä, että Nokiaan oli syntynyt kulttuuri, jossa asioiden kyseenalaistamisesta ja 

vaikeiden aiheiden keskusteluista oli tehty tabuja. Mielipiteiden rajoittaminen ei edeltävien 

ilmaisujen valossa liittynyt vain johdon päätöksentekoon, sillä myös suorittavalla tasolla 

työskentelevät henkilöt olivat alttiita estämään yleisestä linjasta poikkeavien lausuntojen 

esittämistä. Ei myöskään voida todeta, että tällainen ilmapiiri olisi syntynyt tilanteessa, jossa 

Nokia oli menettämässä asemaansa matkapuhelinmarkkinoilla, sillä kyseenalaistamatto-

muuden piirteitä oli havaittavissa jo 2000-luvun alkuvuosina. Empiirinen aineisto sisälsi 

muutamia näkemyksiä liittyen siihen, miksi vaikeiden aiheiden nostamisesta keskusteluun 

oli tehty kiellettyä: 

Vuosia sen jälkeen, kun minusta tuli Nokian hallituksen puheenjohtaja kysyin yh-

deltä vuoden 2009 johtoryhmän jäseneltä vaihtoehtojen puuttumisen syytä. Hän ker-

toi, että hallituksen kanssa ei voinut keskustella vaihtoehdoista. Puheenjohtaja suh-

tautui karsaasti kaikenlaisiin epävarmuuden merkkeihin ja piti niitä osoituksina 

epäammattimaisuudesta. (C, 81) 

Epävarmuuden kohtaamista pidettiin edeltävän ilmaisun valossa jonkinlaisena heikkoutena, 

jonka tunnustaminen ei kaikkien Nokian johtajien mielestä sopinut organisaatiolle. Sisäi-

sesti Nokiasta puhuttiin nimenomaan erittäin ammattimaisena organisaationa ja kaikki epä-

ammattimaisuuteen viittaavat tekijät pyrittiin karsimaan. Aineistoa analysoitaessa kävi kui-

tenkin ilmi, että erityisesti toimitusjohtaja Ollilan aikakautena johtoryhmässä koettiin, että 

epävarmuutta ja vaikeita olisi käsitelty aktiivisesti. Sen sijaan esimerkiksi Nokian hallituk-

sen jäsenten mielipiteitä tarkasteltaessa kävi ilmi, että kokemukset olivat lähes päinvastai-

sia. Hallituksen näkökulmasta vaikeiden asioiden esiin ottaminen oli vaikeaa myös organi-

saation ylimmälle johdolle. Seuraava ilmaisu liittyy toimitusjohtaja Kallasvuon irtisanomis-

tilanteeseen ja kuvastaa vaikeista aiheista puhumista: 

Keväällä 2010 hallitus päätti käynnistää uuden toimitusjohtajan etsinnät. Jorma va-

kuutti meille, että Olli-Pekalle [Kallasvuo, silloinen toimitusjohtaja] ei kannattanut 
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kertoa. En ymmärtänyt, miksi asia oli pidettävät salassa […]. Taivuin vastahakoi-

sesti sille kannalle, että […] Olli-Pekan kollegana jo yli 20 vuoden takaa hän [Ol-

lila] tiesi, mikä oli parasta. (C, 99) 

Kallasvuon irtisanominen ja sitä seurannut uuden toimitusjohtajan etsintä kirvoittivat ai-

neistossa muutoinkin melko kiivasta keskustelua. Aihepiirin käsittelyyn ja kertomusten si-

sältöön saattoi tässä yhteydessä vaikuttaa myös osapuolten väliset henkilökohtaiset suhteet. 

Empiirisessä aineistossa kuvailtiin, miten jossain vaiheessa mielipiteiden rajoittamisessa 

mentiin niin pitkälle, ettei kaikkia osapuolia huolittu mukaan päätöksentekoon. Esimerkiksi 

Kallasvuon irtisanomista käsittelevän kertomuksen perusteella kyse oli siitä, että eriävien 

mielipiteiden kohtaamisen pelossa näitä mielipiteitä esittäviä henkilöitä saatettiin jättää ta-

hallaan päätöksenteon ulkopuolelle: 

Nimityskomitean jäsenenä oletin, että olisin mukana seuraavaa toimitusjohtajaa et-

sivässä työryhmässä. Sain kuitenkin kuulla, että Jorma [Ollila] oli jo koonnut ryh-

män, joka oli sama kuin nimityskomitea lukuun ottamatta yhtä poikkeusta. Minua. 

(C, 99) 

Uuden toimitusjohtajan etsiminen ja nimittäminen esitettiin aineistossa yhdeksi Nokian hal-

lituksen tärkeimmistä tehtävistä. Kallasvuon seuraaja (Stephen Elop) päädyttiin kuitenkin 

valitsemaan, ainakin jossain määrin ilman hallituksen ja täyden nimityskomitean hyväksyn-

tää. Nokian hallituksen silloinen varapuheenjohtaja oli soittanut hallitukselle ja todennut, 

että mahdollisesti uusi toimitusjohtaja valittaisiin ilman, että hallituksen enemmistö tietäisi 

kuka hän on. Kun aineiston henkilö pyrki tiedustelemaan puheenjohtajalta vastausta siihen, 

miten tällainen toimintatapa oli ylipäätään mahdollista, oli vastauksena ollut: 

Risto, miksi vitussa sinun pitää työntää nenäsi joka paikkaan? Sinä olet eri mieltä 

kaikesta! (C, 99-100) 

Aineistoa analysoitaessa kävi ilmi, että ajan myötä päätöksenteko keskittyi Nokiassa yhä 

pienemmälle joukolle. Vaikuttaisi siltä, että tämän joukon mielipiteet edustivat jossain mää-

rin koko organisaation mielipiteitä, joista ei annettu juurikaan mahdollisuuksia poiketa. 

Harha yksimielisyydestä. Nokiaa käsittelevästä empiirisestä aineistosta kävi ilmi viittauk-

sia, joiden perusteella päätöksenteon koettiin usein vääristyneen kohti enemmistön mielipi-
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dettä. Erityisesti tämä kävi ilmi näkemyksistä, joiden mukaan joihinkin kysymyksiin pyrit-

tiin Nokiassa lähtökohtaisesti etsimään sellaisia ratkaisuja, joista kukaan ei voisi olla eri 

mieltä: 

Oman kokemukseni perusteella komiteapäätöksenteon malli […] ennalta ohjasi 

ajattelua etsimään ratkaisuja, joista kukaan ei olisi voimakkaasti eri mieltä ja jotka 

kaikki voisivat helposti hyväksyä […]. Kaikki hyväksyivät ne, vaikka ne eivät olleet 

yhdenkään palaverissa olleen yksittäisen tahon etujen mukaisia eivätkä noudatta-

neet alkuperäisiä tavoitteita. (A, 141-142) 

Yksimielisinä pidettyjä päätöksiä koettiin syntyneen jossain määrin myös vääristyneiden 

todellisuuskuvien seurauksena. Esimerkiksi 2000-luvun aikana Nokian toiminnassa ilmeni 

lukuisia ongelmia projektien aikataulujen hallinnassa. Hallituksen kokouksissa näistä pro-

jekteista vastaavat johtajat vakuuttivat useissa eri tapauksissa, että työt ongelman ratkaise-

miseksi oli aloitettu ja asia korjaantuisi pian. Useimmissa tapauksissa näin ei kuitenkaan 

tapahtunut. Tästä huolimatta valtaosa hallituksesta uskoi yksimielisesti asioiden olevan hoi-

dossa, jotta kokouksen seuraavaan kohtaan päästiin siirtymään mahdollisimman nopeasti. 

Eräs johtoryhmän jäsenistä kertoi useaan otteeseen todistaneensa tilannetta, jossa projektien 

ongelmat kiteytyivät yksimielisiksi kuviteltujen päätösten ympärille: 

Yksi oletti ja odotti, että toinen toimisi tietyllä tavalla, mutta toinen ei ollut koskaan 

ymmärtänyt, että häneltä odotettiin näitä asioita. (B, 141) 

Jo aiemmin todettiin, että kaikessa Nokian toiminnassa korostui ehdoton ammattimaisuus. 

Ammattimaisuus koettiin yhtäältä hyvänä asiana, mutta toisaalta sen nähtiin myös ylikoros-

tuneen Nokian yrityskulttuurissa. Seuraava ilmaisu kuvastaa sitä, mihin ylikorostunut am-

mattimaisuus esimerkiksi johti: 

Luotimme epäröimättä Jormaan [Ollilaan]. Hän selitti meille usein, kuinka paljon 

aikaa hän uhrasi Nokian asioille, joten hallitus luonnollisesti uskoi hänen olevan 

perillä yksityiskohdista. Hän ei tehnyt muutoksia hallituksen toimintatapoihin. Siksi 

vaikutti ilmeiseltä, että hänen asiantuntevan mielipiteensä mukaan operatiivisella 

johdolla oli tilanne hallussa, ja hallitus teki kaiken mitä sen pitikin tehdä. (C, 61) 
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Nokiassa joitakin yksittäisiä henkilöitä alettiin pitämään huippuammattilaisina, mikä tässä 

tapauksessa johti osaltaan yksipuolisuuden harhan syntymiseen. Johtoryhmässä ja hallituk-

sessa toimineiden henkilöiden päätöksenteossa havaittiin vääristymää yksimielisyyteen, 

sillä useissa yhteyksissä asiantuntijoiden lausumia mielipiteitä päädyttiin kritiikittä pitä-

mään koko joukon mielipiteinä. 

4.2.4 Yhteenveto ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden oireista 

Empiirisen aineiston analyysin perusteella ensimmäinen ryhmäajattelun ja organisaation 

tyhmyyden oire Nokiassa liittyi suorituksen yliarvioimiseen. Esiin nostettujen näkemysten 

valossa Nokia asemoi itsensä useassa tilanteessa muun toimintaympäristön yläpuolelle oli 

kyse sitten kilpailijoista, asiakkaista tai tuotteista. Yhtiössä eli voimakkaana kuvitelma siitä, 

että esimerkiksi asiakkaiden mieltymyksiä ja kilpailijoiden toimia voitaisiin kontrolloida. 

Toinen keskeinen oire liittyi perustelujen vaatimisen puuttumiseen. Nokian toiminnassa oli 

havaittu virheitä, mutta niihin ei puututtu. Lisäksi päätöksentekoon syntyi tapa, jolla risti-

riitaisuuksiin ajautumista pyrittiin välttelemään. 

Myös kolmas oire liittyi päätöksentekoon ja siihen, miten tehtyihin päätöksiin luotettiin ja 

uskottiin sokeasti. Koettiin, että useat päätökset alkoivat ajan myötä pohjautua järkiperäisen 

tarkastelun sijaan pelkkiin numeroihin, tunnuslukuihin raportteihin, joita ei todellisuudessa 

kuitenkaan hyödynnetty. Viimeisenä ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden oireena 

korostui paine yksimielisyyteen. Aineiston analyysin yhteydessä esiintyi näkemyksiä, joi-

den perusteella Nokiassa mielipiteiden esittämistä ja asioiden kyseenalaistamista rajoitettiin 

yhtiössä melko voimakkaasti. Tämän koettiin johtaneen esimerkiksi henkilöiden jättämi-

seen päätöksenteon ulkopuolelle sekä siihen, että tehtyihin päätöksiin alettiin uskoa kritii-

kittä. 

4.3 Kuvauksia organisaation epäonnistumisesta 

4.3.1 Virhearviot päätöksenteossa 

Heikkojen päätösten tekeminen. Nokian aseman heikentyminen ja piirteet organisaation 

epäonnistumisesta ilmenivät empiirisessä aineistossa monin tavoin. Aineiston analyysin yh-

teydessä yksi korostuneimmista seikoista liittyi heikkojen tai huonojen päätösten tekemi-
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seen, sillä useat Nokian johtajista, esimiehistä ja hallituksen jäsenistä tunnistivat, että No-

kiassa esiintyi huonoa päätöksentekoa. Päätöksiä ei välttämättä sanallisesti nimetty huo-

noiksi, mutta kerronnasta oli selvästi havaittavissa, mikäli jotain päätöstä pidettiin lopputu-

loksen perusteella tällaisena. Lisäksi koettiin, että usein päätöksen heikkous oli ollut tunnis-

tettavissa jo etukäteen, mutta päätösten annettiin tästä huolimatta tapahtua. Joidenkin ai-

neistossa esiintyneiden arvioiden perusteella huonot päätökset saattoivat myös olla seu-

rausta edeltävistä tekijöistä, esimerkiksi aiemmista päätöksistä, ympäröivästä tilanteesta tai 

paineen kasvamisesta. Heikkoa päätöksentekoa kuvasti muun muassa se, etteivät päätöksiä 

tekevät henkilöt kyenneet arvioimaan valintojen seurauksia parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yksi tällaisista aineistossa huonoksi nimetyistä päätöksistä liittyi hetkeen, jolloin Nokiassa 

huomattiin, että yhtiön kulurakenteet olivat alkaneet vinoutua, eikä kilpailuetua saavutettu 

enää entiseen tapaan. Asiaan puututtiin kuluja leikkaamalla. Silloinen toimitusjohtaja Kal-

lasvuo päätyi lakkauttamaan tutkimus- ja kehitystyössä merkittävässä asemassa olleet No-

kian koulutuskeskukset: 

Kallasvuo laittoi Nokian tiukkaan kulukuriin ja alkoi vähentää työntekijöitä, jotta 

Nokia pystyisi esittämään vuosineljänneksittäin hyväksyttävän tuloksen […]. Yhtenä 

kulmakivenä menestyksessä olleet koulutuskeskukset (Learning Centers) lopetettiin. 

(A, 178) 

Koulutuskeskusten alasajo oli vain yksi aineistossa ilmennyt esimerkki liikkeistä, joiden 

tavoitteena oli saada Nokian heikentyneet liiketoiminnan tunnusluvut näyttämään parem-

milta. Leikkauskohteita saatettiin kuitenkin valikoida heikosti, kuten yllä olevan ilmaisun 

yhteydessä. Ylipäätään tiimien, projektien ja toimintojen lakkautuksiin ja irtisanomisiin liit-

tyvät ilmaisut alkoivat korostua aineistossa vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen 

loppupuolta lähestyttäessä. Nokian johdossa koettiin, että leikkaukset olivat ainoita oikeita 

vaihtoehtoja tilanteeseen; olihan Nokian matkapuhelinliiketoimintaa johdettu vanhastaan 

juuri numeroihin perustuen. Jälkikäteen moniin tuona aikakautena tehtyihin ratkaisuihin 

löytyi aineistosta myös kriittisempää suhtautumista: 

Kriisissä ihmiset yrittävät vaistonomaisesti pelastautua reagoimalla silmiinpistä-

vimpään ongelmaan – tässä tapauksessa leikkaamalla kustannuksia […]. Mutta jos 

yrityksen johto leikkaa kustannuksia, koska ei keksi muutakaan ja vain antaakseen 

vaikutelman tilanteen aktiivisesta hallinnasta, tulevaisuus ei lupaa hyvää. (C, 54) 
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Moni aineistossa esiintyneistä henkilöistä koki epävarmuuden kasvaneen Nokian organi-

saatiossa 2000-luvun aikana. Epävarmuuden merkkeihin pyrittiin ylimmän johdon toimesta 

vastaamaan tehostamalla toimintaa myös organisaatiomuutosten ja uudelleenjärjestelyjen 

avulla. Samaan aikakauteen ajoittui lisäksi monien yhtiön johdossa pitkään työskennellei-

den henkilön päätökset luopua viroistaan Nokian palveluksessa. Nokian menestyksen mah-

dollistajana toiminut dream team hajosi, jolloin johtoryhmässä ei yhtäkkiä ollut jäljellä kuin 

kaksi yhtiössä pitkään työskennellyttä jäsentä. Pitkäikäisen johtoryhmän hajoamisen koko-

naisvaltaisia vaikutuksia Nokian toimintaan ei osattu tuolloin vielä arvioida: 

Yhtiön ytimeen oli syntynyt kulttuuri, jota olivat ylläpitäneet pitkään samat johtajat 

[…]. Nämä loistavat ihmiset olivat muovanneet yritystä omalla luonteellaan ja 

omalla energiallaan […]. Kun uudistin yritystä viimeisen kerran 2003-2004, en 

ehkä ajatellut tarpeeksi näiden ihmisten merkitystä […]. En nähnyt sitä tulevai-

suutta, jossa nämä ihmiset eivät olisi mukana. (D, 415-416) 

Organisaatiomuutosten, lakkauttamisten ja irtisanomisten aikaansaamia seurauksia arvioi-

tiin myös johtoryhmän ulkopuolisesta näkökulmasta: 

Nuoruuden ihannointi ja pyrkimys pitää organisaatio nuorena asettaa yrityksen vai-

keiden kysymysten eteen. Nokian konserni antoi joulun 2008 alla pitkäaikaisille 

työntekijöilleen irtisanoutumistarjouksen […]. Kokeneiden työntekijöiden ostami-

nen ulos talosta johtaa vähän samanlaiseen tilanteeseen kuin liiketoiminnan ulkois-

taminen. Vanhojen työntekijöiden poistuessa katoaa paljon sellaista piilossa ollutta 

hiljaista osaamista, jota kukaan ei ole huomannut. (B, 171) 

Irtisanomisiin tai irtisanoutumisiin liittyneet muutokset näkyivät Nokian arjessa ennen kaik-

kea huomiona, että paljon hiljaista ja äänekästäkin tietoa poistui henkilöiden mukana pienen 

hetken sisällä. Murros koettiin suureksi ja sen nähtiin lisänneen ongelmia entuudestaan. Li-

säksi aineistosta kävi ilmi, että yhtiön johdossa vielä tuolloin ollut Ollila koki, etteivät No-

kialaiset välttämättä osanneet toimia uudelleen muotoillussa organisaatiossa, mikä saattoi 

hänen mukaansa olla seurausta puutteellisesta henkilöstön kouluttamisesta ja mahdollisesti 

myös liian heikosta johtamisesta. 

Markkinoille tarjotaan vääränlaisia tuotteita ja palveluja. Organisaation epäonnistumi-

seen liittyviä tekijöitä ei ilmennyt vain Nokian sisällä, sillä epäonnistuminen heijastui myös 
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organisaation ulkopuolelle. Erityisesti empiirisestä aineistosta kävi ilmi muutos suhtautu-

misessa markkinoihin, asiakkaisiin ja sijoittajiin. Monet Nokiassa työskennelleet kokivat, 

että yhtiö ohitti matkapuhelinliiketoiminnan historiassaan lukuisia tarjoomaan, pääasiassa 

laitteisiin ja palveluihin liittyneitä merkittäviä kysymyksiä. Yksi varhaisimmista esimer-

keistä liittyi Nokiassa 1990-luvun lopulla kehitettyyn prototyyppiin, joka tuolloin kulki työ-

nimellä MediaScreen. Kyseinen laite oli periaatteessa maailman ensimmäinen versio tuot-

teesta, jota hieman yli 10 vuotta myöhemmin alettiin kutsua tabletiksi tai padiksi. Aineis-

tosta kävi ilmi, että laitteen tuotekehityksen osalta tehtiin kuitenkin johdon toimesta ratkai-

seva linjaus: 

Nokialla oli vuosittain tapana järjestää yhtiön sisäiset teknologiapäivät […]. Siellä 

yhtiön johdolle oli esitelty jo vuonna 1999 prototyyppi MediaScreen-nimisestä lait-

teesta, johon sai matkapuhelimen, digitaalitelevision ja internet-selaimen […]. No-

kian johtajiston mukaan tuote ei ollut kaupallisesti kiinnostava, joten laitetta kehit-

tänyt tiimi lopetettiin. (A, 114) 

MediaScreen oli vain yksi esimerkki lukuisten muiden joukossa. Esimerkiksi 2000-luvun 

alkuvuosina Nokian johdolle esiteltiin prototyyppi täysin kosketusnäytöllisestä matkapuhe-

limesta, jolla pystyi nykyisten älypuhelinten tapaan vaihtamaan näkymää näyttöä pyyh-

käisemällä. Nokian johto ei kuitenkaan osoittanut kiinnostusta keksintöä kohtaan ja päätyi-

vät lopulta päätökseen, etteivät kuluttajat koskaan kiinnostuisi suurissa määrin puhelimista, 

joissa ei ole fyysisiä näppäimiä. Hankkeesta luovuttiin. 

Empiirisen aineiston perusteella yksi Nokian suurimmista haasteista 2000-luvulla liittyi 

matkapuhelinten käyttöjärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Erityisesti epäonnistumiset 

Symbian ja MeeGo -käyttöjärjestelmien kehitystyössä koettiin merkittäviksi alkusysäyk-

siksi lukuisille muille ongelmille, joiden seurauksena yhtiö lopulta ajautui kaoottiseen tilaan 

ja jäi jälkeen kilpailijoistaan. Käyttöjärjestelmien ongelmat ilmenivät kertomusten perus-

teella kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin päätös lopettaa aiemmissa mat-

kapuhelinmalleissa käytössä olleen Symbianin kehitystyö: 

Stephen Elopin ilmoitusta lopettaa Symbianin ohjelma-alustan käyttö nokialaisissa 

kännyköissä on pidetty, analyytkoista riippuen, joko puhtaana typeryytenä tai hyvää 
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tarkoittavana mutta pahaa tuottavana osbornointina. Yhtiö toi markkinoille tuot-

teen, joka pyrki tietoisesti kilpailemaan sen omien, jo aiemmin valmistamien tuot-

teiden kanssa. (A, 232) 

Nokian johto päätyi, edellä kuvatun tavoin tekemään ratkaisun, jonka seurauksena yhtiön 

tuotteet alkoivat kilpailla toistensa kanssa. Päätöksen lopputuloksena Symbian-käyttöjärjes-

telmän sisältävien matkapuhelinten myynti romahti. Käyttöjärjestelmien ongelmat eivät 

kuitenkaan loppuneet tähän, sillä aineistosta kävi ilmi seikkoja, joiden perusteella Nokia 

epäonnistui todella pahasti myös Symbianin jälkeen käyttöön jääneen MeeGon osalta. 

MeeGoa pidettiin Nokian suurena toivona ja pelastajana, mutta myös sen kehitystyössä teh-

tiin lukuisia ratkaisevia virheitä. Aineistosta nostetussa ilmaisussa MeeGon aiheuttaminen 

ongelmien suuruutta kuvailtiin seuraavalla tavalla: 

MeeGon kehittäminen oli ollut täsmälleen oikea päätös, mutta kun vaikeuksia alkoi 

ilmetä, tieto niistä ei välittynyt huipulle asti […]. MeeGon vaikeuksista jo käytyjen 

keskustelujen pohjalta hallitus tiesi, että tilannekuva ei ollut ruusuinen. Kukaan ei 

kuitenkaan osannut epäillä, että asiat olivat siinä jamassa, ennen kuin Stephen 

[Elop] pudotti pomminsa: MeeGo oli susi. Tulevien tuotteiden suunniteltu valikoima 

meni sekaisin […]. Ilman Symbiania ja MeeGoa Nokialla ei ollut mitään, minkä 

varaan rakentaa tulevaisuutta. (C, 120) 

MeeGon kehitystyötä ei oltu resursoitu tuleville vuosille lainkaan, minkä seurauksena uusia 

tuotelanseerauksia ei kyetty tekemään tarpeeksi nopealla tahdilla. Heikentyneet myyntimää-

rät heijastuivat sovelluskehittäjien halukkuuteen tuottaa Nokian sovelluskauppaan sisältöä, 

mikä puolestaan heikensi kuluttajien kiinnostusta laitteita kohtaan. MeeGosta oli kyllä kes-

kusteltu Nokian hallituksessa vuosien ajan ja hallituksen jäsenet olivat nähneet useita pro-

totyyppejä järjestelmästä. Kukaan ei kuitenkaan havainnut tai halunnut havaita puutteita, 

joiden seurauksena Nokia päätyi toistamaan MeeGon kehitystyössä aiempien käyttöjärjes-

telmien kehityksessä ilmenneitä ongelmia. 

Vanhojen ratkaisujen toistaminen. Kuten MeeGo-käyttöjärjestelmän yhteydessä kävi 

ilmi, useat aineistossa esiintyneet henkilöt kokivat, että Nokiassa päädyttiin monen päätök-

sen kohdalla tukeutumaan aiemmin hyviksi koettuihin ratkaisuihin. Nokian menestyksekäs 

historia ja sen vaikutukset päätöksentekoon heijastuivat voimakkaasti: 
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Nokian asema markkinoilla oli myös muuttunut niin vahvaksi, että se halusi hallita 

päätöksiä yhtiön sisällä. Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja Nokia piti kiinni 

menestysreseptistään ja halusi, että matkapuhelimissa olisi jatkossakin fyysiset näp-

päimet, koska niiden avulla yhtiö oli luonut menestyksensä. (A, 185)  

Empiirisestä aineistosta kävi ilmi viitteitä, joiden mukaan esimerkiksi pelko markkinajoh-

tajuuden menettämisestä ohjaili jossain määrin Nokian johtoa tekemään yhä enemmän pää-

töksiä, joiden seurauksista voitiin olla etukäteen varmoja. Uudet ratkaisuvaihtoehdot koet-

tiin epävarmemmiksi kuin jo aiemmin hyviksi todetut, mistä seurasi vanhan toistamisen 

kierteen syntyminen. Monet johtajista kokivat, että vanhojen ratkaisujen toistamisen ongel-

mallisuus kuitenkin kehittyi vasta pitkän ajan kuluessa. Menestystekijöihin tukeutuminen 

nähtiin Nokian johdossa turvallisena, luonnollisena ja perusteltuna vaihtoehtona, jonka on-

gelmat tulivat näkyviksi vasta toimintaympäristön muututtua: 

Nokiaa uhkaavat vaaratekijät kasvoivat sisältä ja ulkoa. Yhtiön sisällä oli jatkettu 

samaa polkua, joka tuotti hyviä tuloksia 1990-luvun lopussa. Emme huomanneet, 

että maailma oli muuttunut. (D, 359) 

Empiirinen aineisto sisälsi lukuisia ilmaisuja, joiden mukaan Nokian johto ikään kuin taan-

tui markkinajohtajuuden myötä ajattelemaan, että matkapuhelimet olisivat tulevaisuudessa-

kin juuri sellaisia kuin Nokia halusi niiden olevan. Vasta jälkikäteen ajattelutapaa kohtaan 

kyettiin asettamaan kritiikkiä: 

Tiesimme, että tulevaisuudessa suurin osa matkapuhelimista olisi älypuhelimia, 

mutta emme osanneet rakentaa kilpailukykyämme ohjelmistojen ja sovellusten 

kautta. Tiesimme ongelman, mutta jollakin syvällä tasolla emme kuitenkaan hyväk-

syneet sitä, mitä oli tapahtumassa. Jatkoimme liian monta projektia samaan tapaan 

kuin aikaisemminkin. (D, 468-469) 

4.3.2 Kaoottisuuden lisääntyminen 

Päätöksenteon sekavuus. Aineistosta huomioitujen seikkojen valossa päätöksenteko No-

kiassa kävi vuosien varrella sekavaksi. Yhtäältä sekavuuteen liitettiin organisaatiouudistuk-

set, joilla Nokian suuntaa pyrittiin korjaamaan. Toisaalta päätöksenteon sekavuuden ajatel-

tiin johtuvan siitä, että Nokiaa johdettiin kasvavissa määrin vain numeroiden valossa, 

vaikka henkilöillä ei välttämättä ollut tietoa siitä, mistä kyseiset luvut kertoivat. Joidenkin 
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mielestä vaikeita asioita naamioitiin vakuuttavien, hienoilta näyttävien esitysten ja sana-

muotojen taakse: 

Hallitukselle pidetyn esityksen kuvatekstissä sanottiin: ’Aktiivista valmistautumista 

D&S-yksikön toimintamallin valintaa varten jatkettiin ja korkean tason päätöksiä 

tehtiin.’ Selkokielellä tämä tarkoitti sekasortoa […]. Uutta organisaatiota esittele-

vät matriisikaaviot näyttivät vakuuttavilta, mutta niistä ei käynyt ilmi, miten yritystä 

johdettaisiin käytännössä. Jos hallitus ei saanut kaavioista selvää, voin vain kuvi-

tella, miten käsittämättömiä ne olivat työntekijöiden silmissä. (C, 64) 

Päätöksenteon sekavuuteen kiinnitettiin siten, ainakin jossain määrin, huomiota myös No-

kian johtajistossa. Tästä huolimatta kokoukset täyttyivät satojen sivujen mittaisista materi-

aaleista, jotka pyrittiin käymään mahdollisimman nopealla tahdilla läpi, jotta kokoukset saa-

tiin etenemään aikataulussa. Nokian johtoryhmän ja hallituksen päätöksenteon sekavuutta 

havaittiin myös organisaation muilla tasoilla. Esimerkiksi päätöksenteon tueksi luotuja ra-

portointikäytäntöjä arvosteltiin aineistossa jonkin verran: 

En koskaan kuullut, miten niitä [viikoittaisia resurssiseurantaraportteja] hyödyn-

nettiin yrityksen kehittämisessä muuta kuin katsomalla, että resurssien käyttö oli 

maksimaalista. (A, 151) 

Edeltävä ilmaisu jatkui kertomuksella siitä, että loppujen lopuksi raportteja täytettiin vain 

siksi, että niin täytyi tehdä. Viikkojen päätteeksi tiimien esimiehet ympäri maailman tallen-

sivat oman yksikkönsä raportit yhtiön massiiviseen tietokantaan, mutta harva todellisuu-

dessa uskoi, että informaatiota lopulta hyödynnettiin juurikaan. Aineistossa esiintyi jonkin 

verran johtajien itsensä jälkikäteen tekemää reflektiota sekavuuteen liittyen. Esimerkiksi 

saatavilla olleen informaation määrä tunnistettiin, mutta samalla myönnettiin, etteivät re-

surssit ja kyvykkyydet lopulta riittäneet informaation optimaaliseen hyödyntämiseen: 

Tiesimme, mitä maailmassa tapahtui, mutta virheemme oli siinä, että emme osan-

neet muuttaa tätä tietoa oikeaksi toiminnaksi. (D, 413) 

Päätösten analysoinnin yksipuolisuus. Tehtyjen päätösten analysointi oli aihe, johon liit-

tyen aineistossa esiintyi melko runsaasti näkemyksiä. Nokiassa työskennelleiden kokemuk-

siin pohjautuen esitettiin lukuisia mielipiteitä siitä, miksi päätöksiä analysoitiin puutteelli-
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sesti. Lisäksi esiin nostettiin konkreettisia esimerkkejä puutteellisen analysoinnin ilmene-

misestä Nokian arjessa. Esimerkiksi tehokkuusjohtamisen aiheuttama vaihtoehdottomuus 

päätösten suhteen nähtiin haitalliseksi syvällisen analysoinnin suhteen: 

Tehokkuus on tärkeää, mutta samalla päädytään pysyvään vaihtoehdottomuuden 

asenteeseen. Kerran hyväksi havaittu ratkaisu otetaan käyttöön pysyvästi ja se laa-

jennetaan mahdollisimman laajalle […]. Vaihtoehdottomuudessaan tämä tehok-

kuussokeus riisuu päätöksentekoon sisällytettävät tekijät minimiinsä. Asioita yksin-

kertaistetaan väärällä tavalla. (B, 243) 

Kuten jo aiemmin aineiston yhteydessä kävi ilmi, Nokian johdon suosima tehokkuuden 

ihannointi korostui monin tavoin. Esimerkiksi johtajiston keskuudessa vallitsi vankka usko 

siihen, että lähes kaikkia organisaation toimintoja voidaan mitata ja tämän avulla arvioida 

niiden tehokkuutta. Aineistosta kävi ilmi, kuinka muun muassa henkilöiden keskinäistä 

kommunikaatiota pyrittiin rajoittamaan tehokkuuden nimissä osoittamalla, että turha kom-

munikointi ei tehokkuuden näkökulmasta ole optimaalista. Toimintatavan koettiin jossain 

määrin estäneen kommunikaatiota kokonaisuudessaan ja tätä kautta vaikuttaneen päätök-

sentekoon. 

Aineistossa kuvailtiin myös, miten analyyttisyyden puute näkyi käytännön työn osalta. Eri-

tyisesti ongelmallisiksi ja vaikeiksi nähtyjen kysymysten osalta koettiin, että usein päätök-

senteossa pyrittiin erinäisten oikoteiden kautta saavuttamaan helppous. Lisäksi yhtiön tule-

vaisuutta tarkasteltiin lähes yksinomaan lyhyellä aikavälillä, sillä tehokkuuteen tähdännyt 

numeroilla johtaminen oli tehnyt Nokiasta neljännesvuosissa elävän ”kvartaaliorganisaa-

tion”: 

Nokiassa meidän olisi pitänyt pohtia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita […]. 

Nokia ei ollut ainoa finanssikriisin vaikeuksiin ajama yritys […], mutta olimme kil-

pailijoitamme paremmassa kunnossa […]. Meillä oli aikaa ja resursseja tutkia vaih-

toehtoisia skenaarioita ja investoida erilaisiin ulospääsyteihin. Tämä ei kuitenkaan 

ollut hallituksen esityslistalla tammikuun [2009] kokouksessa. Sen sijaan keski-

tyimme lyhyen aikavälin toimiin. (C, 55) 

Päätöksenteon lyhytnäköisyys kävi ilmi myös edellistä ilmaisua jatkavassa huomiossa: 
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Huhtikuun 23. päivänä pidetyssä hallituksen kokouksessa käsiteltiin viisitoista ai-

healuetta neljässä tunnissa […]. Vain yksi asia liittyi pitkän aikavälin kilpailuky-

kyyn. Seuraavana päivän oli vuorossa vuotuinen strategiakokous. Esitykset näyttivät 

ja kuulostivat erittäin ammattimaisilta: niissä vilisi hienoja termejä […]. En kuiten-

kaan ymmärtänyt, mitä [ne] tarkoittivat käytännössä. Se, mitä olisin ymmärtänyt, ei 

tapahtunut. Rehellinen ja perinpohjainen analyysi kilpailijoista jäi tekemättä. (C, 

61) 

Leimaavana piirteenä Nokian hallitustyöskentelystä kävi ilmi kiire ja pyrkimys saattaa ko-

koukset ja asialistat aikataulussa läpi. Asioiden lukumääräisestä läpikäymisestä muodostui 

niiden sisältöä tärkeämpää ja esimerkiksi päätöksenteon monipuolisuuteen ei kiinnitetty 

suurta huomiota. Valtaosassa päätöksentekoon liittyvistä näkemyksistä korostui huomio, 

että puutteellisen analysoinnin seurauksena päätöksenteko vääristyi ainakin jossain määrin. 

Vain yhden poikkeavan näkemyksen mukaan päätösten analysoinnin puutteellisuus oli 

seikka, joka voitiin todeta vasta jälkikäteen. 

Päätöksiä tehdään kiireessä. Nokian hallituksen ja johtoryhmän keskuudessa koettiin, että 

lopulta yhtiö ajautui tilanteeseen, jossa ongelmat kasaantuivat entuudestaan ja tilanteita kor-

jaavia päätöksiä jouduttiin tekemään kiireessä ja paineen alla. Siinä vaiheessa, kun kriittisiä 

ongelmia havaittiin, olivat ne usein kasvaneet jo niin suuriksi, että yhtiössä jopa lamaannut-

tiin todellisuuteen heräämisestä. Esimerkiksi Nokian kyvyttömyyttä vastata älypuhelin-

markkinoiden kilpailutilanteeseen 2000-luvun lopulla pidettiin eräänä kulminaatiopisteenä, 

jonka jälkeen lähes kaikkia yhtiön strategisia valintoja ajauduttiin tekemään enemmän tai 

vähemmän kiireessä. Aineistosta poimitussa ilmaisussa kuvaillaan yhtä tällaista tilannetta: 

[Elokuussa 2008] Tampereella toiminut Nokian älypuhelinpuolen tuotepäällikkö 

kertoi meille tunnelmista, jotka iskivät yhtiöön, kun johtajat huomasivat yhtiön jää-

neen pahasti jälkeen kilpailijoistaan. Yhtäkkiä heihin oli iskenyt aito paniikki ja 

heiltä alkoi tulla viestejä, että Nokian on suunniteltava nopeasti uusia puhelimia, 

joissa on kosketusnäytöllä toimiva näyttö. Johtajat eivät osanneet antaa strategiaa 

ja suuntaviivoja, miten ne käytännössä toteutettaisiin. (A, 207) 

Ongelmien realisoitumista kuvailtiin usein paniikinomaiseksi olotilaksi, jossa edes yrityk-

sen ylin johto ei välttämättä tiennyt, miten tilanteissa tulisi toimia. Korjaavia liikkeitä alet-

tiin tehdä, vaikka varsinaista suunnitelmaa näille liikkeille ei todellisuudessa välttämättä 
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edes ollut. Esimerkiksi Applen ensimmäisen iPhonen julkaisuun liittyen aineistossa kuvail-

tiin, miten erästä Yhdysvalloissa työskennellyttä Nokian johtajaa pyydettiin keskeyttämään 

välittömästi kaikki muut projektit ja palaamaan Suomeen. Kyseiselle johtajalle annettiin sa-

man tien tehtäväksi koota ympärilleen tiimi, joka kehittäisi ”Applen tappajaksi” suunnitel-

lun tuotteen. 

Kiire korostui erityisesti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan viimeisinä vuosina 2000-lu-

vun lopussa ja 2010-luvun alussa. Kuten mainittu, esimerkiksi MeeGo-käyttöjärjestelmän 

ongelmat olivat aineiston perusteella olleet tiedossa jo pidemmän aikaa, mutta ongelmien 

käsittelylle ei koskaan ollut aikaa. Järjestelmän toimimattomuus tunnustettiin johdon toi-

mesta lopulta vain kaksi viikkoa ennen uuden puhelinmallin esitelmöintiä sijoittajille. No-

kian tulevaisuuden kannalta kriittisiä päätöksiä jouduttiin siten tekemään kiireessä, jotta si-

joittajille saataisiin positiivista kerrottavaa: 

Jouduimme tekemään päätöksen [Windows Phoneen siirtymisestä tai vaihtoeh-

doista] selkä seinää vasten. Nokian sijoittajapäivään, jokavuotiseen tapaami-

seemme suurimpien sijoittajiemme ja analyytikkojen kanssa, oli vain kaksi viikkoa 

ja MeeGo-tarina, jonka oli määrä pumpata sijoittajiin uutta intoa, oli lässähtänyt 

kuin pannukakku. (C, 129) 

Aineistossa esiintyneiden näkemysten valossa päätöstä ryhtyä yhteistyöhön Microsoftin 

kanssa pidettiin jopa kaikkein kriittisimpänä yhtiön tulevaisuuden suhteen. Silti päätös ajau-

duttiin tekemään äärimmäisen kiireen ja paineen alla. Yhteistyötä oli valmisteltu hallituksen 

taustalla jo jonkin aikaa, mutta hallituksen näkökulmasta tieto kumppanuusneuvotteluista 

tuli julki vasta niin myöhään, että päätös yhtiön tulevaisuudesta jäi lopulta muutaman päivän 

arvioiden varaan: 

Neljän hallitusvuoteni aikana emme olleet käyttäneet edes yhteen laskettuna niin 

paljon aikaa teknisten kysymysten käsittelyyn kuin käytimme tähän asiaan [kump-

panuusneuvottelut Microsoftin kanssa], jota käsittelimme kaikkiaan vain parisen 

päivää. Ottaen huomioon asian monimutkaisuuden, se ei ollut paljon. (C, 132) 

4.3.3 Yhteenveto organisaation epäonnistumisesta 

Nokian epäonnistumista ilmensivät aineistossa esiintyneet näkemykset, jotka liittyivät pää-

töksenteon virhearviointeihin sekä kaoottisuuden lisääntymiseen. Nokian johdon tekemiksi 
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virhearvioiksi koettiin muun muassa liiketoiminnan kannattavuuden nimissä tehdyt leik-

kaukset, joiden myötä tuotekehityksen resurssit supistuivat voimakkaasti ja merkittävä 

määrä hiljaista tietoa poistui organisaatiosta. Organisaation epäonnistumisen piirteet liittyi-

vät lisäksi siihen, että aiemmin tehtyjen virheiden annettiin toistua kerrasta toiseen. Niin 

ikään tuotevalikoiman yhteydessä tehtiin lukuisia virhearvioita osin siitä syystä, että omaan 

menestysreseptiin uskottiin voimakkaasti. 

Epäonnistumista kuvasti aineiston perusteella myös kaoottisuuden lisääntyminen. Tehdyt 

päätökset ja niiden perustat koettiin sekaviksi, eikä päätösten analyyttiseen tarkasteluun 

käytetty juurikaan aikaa. Lopulta kaoottisuus kiteytyi siihen, että useita Nokian tulevaisuu-

den kannalta merkittäviä päätöksiä ajauduttiin tekemään paniikissa, kiireessä ja suuren pai-

neen alla. 

4.4 Tutkimustulosten yhteenveto 

Tässä luvussa kootaan yhteen Nokiaa käsittelevän empiirisen aineiston analyysin myötä 

syntyneet tulokset. Aineiston analyysi pohjautui tutkielman viitekehyksen mukaisten ryh-

mäajattelun ja organisaation tyhmyyden edeltävien tekijöiden, oireiden ja seurausten osate-

kijöiden tunnistamiseen. Tutkimuksen tulokset on esitetty tiivistetysti taulukossa 6 (s. 93). 

Taulukkoon 6 on lisäksi avattu jokaisen osatekijän sisältöä lyhyesti esittämällä, millaisia 

huomioita aineistosta tehtiin kuhunkin sisältöön liittyen.  
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Taulukko 6. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

 Sisältö Osatekijä Tehdyt havainnot 
ED

EL
TÄ

VÄ
T 

TE
KI

JÄ
T 

Ryhmän kiinteys Kiinteyden vaikutukset Pitkäikäiset johtoryhmät, ei 
koettu haitalliseksi 

Rakenteelliset epäkohdat 

Organisaatiokulttuurin vaikutukset Sallitun puheen rajoittami-
nen 

Jäsenten samankaltaistuminen ja 
eristäytyminen 

Rekrytointikriteerit, johtajien 
valinta organisaation sisältä, 
kilpailijoiden puute 

Johtajan ominaisuudet, johtamistapa 
ja johtamiskulttuuri 

Johtajan voimakastahtoi-
suus ja äkkipikaisuus 

Tilannekohtaiset tekijät 
Organisaation historia ja aiempi me-
nestys 

Tukeutuminen aiempaan 
menestykseen 

Ulkopuolinen paine Näyttämisen halu, median 
vaikutus 

OI
RE

ET
 

Ryhmän ja organisaation suorituk-
sen yliarvioiminen ja kapeakatsei-
suus päätöksenteossa 

Ylimielisyys ja muiden vähättely 
Asiakkaiden mieltymyksiä ei 
huomioitu, väärät tuotteet, 
kilpailijoiden vähättely 

Kyvyttömyys reflektoida ja vaatia pe-
rusteluja 

Havaittuihin ongelmiin ei 
puututtu, ristiriitojen välttely 

Sokea usko päätöksen oikeellisuu-
teen 

Päätösten perustuminen nu-
meroihin järkiperäisyyden 
sijaan, tiettyjä henkilöitä oli 
”pakko” uskoa 

Paine yksimielisyyteen 
Mielipiteiden rajoittaminen ja kyseen-
alaistajien paineistaminen 

Kritisoivien mielipiteiden 
esittäminen kiellettyä, henki-
löiden jättäminen päätök-
senteon ulkopuolelle 

Harha yksimielisyydestä Vahvoja näkemyksiä uskot-
tiin kritiikittä 

SE
UR

AU
KS

ET
 Virhearviot päätöksenteossa 

Huonojen päätösten tekeminen 
Mm. kulujen hallinta tuote-
kehitystä supistamalla, hil-
jaisen tiedon poistuminen 

Markkinoille tarjotaan vääränlaisia 
tuotteita ja palveluja 

Uusiin tuotteisiin ei uskottu, 
halu hallita kuluttajien miel-
tymyksiä 

Vanhojen ratkaisujen toistaminen Aiemmin havaittuja virheitä 
ei pyritty korjaamaan 

Kaoottisuuden lisääntyminen 

Päätöksenteon sekavuus Sekavat raportointikäytän-
nöt, vaikeuksien peittely 

Päätösten analysoinnin yksipuolisuus Toiminnan tehokkuuden ar-
viointi numeerisesti 

Päätöksiä tehdään kiireessä 
Ajautuminen kriittisten pää-
tösten tekemiseen kiireessä 
ja paineen alla 

Kuten taulukosta 6 voidaan havaita, kiinteyden vaikutukset liittyivät Nokiassa lähinnä joh-

toryhmän pitkäikäisyyteen. Jorma Ollilan dream teamin kokoonpano säilyi lähes muuttu-

mattomana valtaosan Nokian matkapuhelinliiketoiminnan menestyksen vuosista. Kiinteyttä 

ei koettu ryhmän suoritukselle haitallisena, vaan pikemminkin sen nähtiin edesauttaneen 

luottamuksen rakentumista. 
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Rakenteellisia epäkohtia kävi ilmi organisaatiokulttuuriin, jäsenten samankaltaistumiseen 

ja eristäytymiseen sekä johtajan ominaisuuksiin, johtamistapaan ja -kulttuuriin liittyen. Or-

ganisaatiokulttuurin yhteydessä korostui erityisesti puheen rajoittaminen. Esimerkiksi orga-

nisaation toimintaa kritisoivia mielipiteitä ja kannanottoja pyrittiin jossain määrin vaimen-

tamaan sekä johtajien että kollegojen toimesta. Toiseksi Nokian rakenteelliseksi epäkoh-

daksi havaittiin jäsenten samankaltaistuminen ja organisaation eristäytyminen. Eristäytymi-

sen koettiin olleen seurausta muun muassa siitä, että Nokia johti matkapuhelinmarkkinoita 

vuosien ajan vailla todellisia kilpailijoita. Sekä eristäytymiseen että organisaatiokulttuuriin 

liittyi keskeisenä huomiona myös ajan myötä tapahtuneet muutokset. Nokian koettiin muut-

tuneen avoimesta ja yhdessä tekemiseen perustuneesta yhtiöstä, kriittisiä mielipiteitä kart-

tavaksi eristäytyneeksi organisaatioksi. Samankaltaistumisen nähtiin johtuneen erityisesti 

rekrytointikriteereistä sekä johtajiston paikkojen sisäisestä kierrätyksestä. 

Tilannekohtaisista tekijöistä organisaation historia ja aiempi menestys korostuivat, sillä No-

kia koettiin yhtiöksi, jossa tukeuduttiin usein vanhoihin, hyviksi todettuihin ratkaisuihin ja 

päätöksiin. Menestyksen nähtiin ruokkivan tilannetta entuudestaan, sillä Nokiassa tukeu-

duttiin yhä enemmän aiempiin menestysresepteihin ja tuudittauduttiin menestyksen aikaan 

saamaan hyvän olon tunteeseen. Niin ikään ulkopuolisen paineen koettiin olleen läsnä sekä 

positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Positiivisena tekijänä paine loi Nokiaan näyttä-

misen halua, joka sai yhtiön ponnistelemaan kohti parempia ratkaisuja. Ulkopuolisen pai-

neen todettiin kuitenkin olleen myös negatiivista, kun esimerkiksi media kirjoitti menesty-

västä yhtiöstä yltiöpositiiviseen sävyyn, jolloin Nokiassa alettiin uskoa yhä voimakkaam-

min siihen, että lähes kaikki mihin toiminnassa ryhdytään, menestyisi hyvin. 

Empiirisen aineiston pohjalta tehtiin havaintoja myös ryhmäajattelun ja organisaation tyh-

myyden oireista. Nokiassa työskennelleiden puheessa korostui kapeakatseisuus, joka kuvasi 

yhtiön päätöksentekoa erityisesti 2000-luvulta lähtien. Kapeakatseisuus näkyi esimerkiksi 

asiakkaiden ja kilpailijoiden ylimielisenä vähättelynä, päätösten perustelemattomuutena 

sekä sokeana uskomisena päätösten oikeellisuuteen. Ristiriitaisuuksia pyrittiin välttämään 

eikä päätöksille kyetty vaatimaan vahvoja perusteluja. Lisäksi päätöksiä tekevät henkilöt 

näyttäisivät usein joutuneen uskottelun uhreiksi: mikäli ongelman uskoteltiin olevan hoi-

dossa, sen myös uskottiin olevan hoidossa. Kapeakatseisuuden ohella myös yksimielisyy-

den paine korostui ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden oireena. Erityisesti mielipi-

teiden rajoittamiseen sekä kyseenalaistajien paineistamiseen liittyviä näkemyksiä esiintyi 
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aineistossa melko runsaasti. Päätöksenteon ulkopuolelle saatettiin jättää henkilöitä, joiden 

pelättiin kritisoivan tai kyseenalaistavan tehtyjä päätöksiä. 

Tässä tutkielmassa ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden edeltävien tekijöiden ja oi-

reiden ajateltiin aiheuttavan seurauksia, joita voitaisiin tarkastella organisaation epäonnis-

tumisen avulla. Empiirisestä aineistosta tehtiin lukuisia konkreettisia havaintoja, jotka il-

mensivät Nokian epäonnistumista matkapuhelinliiketoiminnassa. Aineiston perusteella voi-

daan sanoa, että epäonnistuminen näyttäytyi ennen kaikkea Nokian johdon tekeminä lukui-

sina virhearvioina päätösten suhteen. Lisäksi epäonnistumista leimasi kaoottisuus, joka niin 

ikään korostui päätöksenteossa. Virhearviot ilmenivät muun muassa huonoina ja perustele-

mattomina päätöksinä, virheellisinä korjausliikkeinä ja toiminnan lyhytnäköisenä tarkaste-

luna. Seurauksena esimerkiksi markkinoiden kysyntään ei kyetty vastaamaan ennakoivasti. 

Lisäksi ongelmanratkaisussa ei hyödynnetty oppimisen potentiaalia ja aiemmin tehtyjen ja 

havaittujen virheiden annettiin toistua. Päätöksenteon kaoottisuutta voidaan Nokian tapauk-

sessa kuvailla sekavuuden, kiireen ja paniikin lisääntymisellä. Kriittisiä ja tärkeitä päätöksiä 

ei kyetty analysoimaan ja yhä useammin ratkaisevia liikkeitä tehtiin kiireen ja paineen alla. 

Tulosten perusteella Nokian hallituksen ja johtoryhmän päätöksentekotavoissa ilmeni osa-

tekijöitä, jotka edesauttoivat ryhmäajattelulle ja organisaation tyhmyydelle suotuisan ilma-

piirin syntymistä. Näyttäisi siltä, että Nokian organisaatioon liittyi myös rakenteellisia epä-

kohtia, jotka helpottivat epäsuotuisan päätöksenteon ilmapiirin syntymistä. Tehtyjen ha-

vaintojen perusteella Nokiasta kehittyi, osittain tahallisesti ja osittain tahattomasti yhtiö, 

jonka johtamistavat, kulttuuri ja toimintamallit mahdollistivat 1990-luvulla ja 2000-luvun 

alkuvuosina yhtiön kehittymisen maailmanlaajuisesti merkittävimmäksi matkapuhelinten 

valmistajaksi. Empiiriseen aineistoon perustuen vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Nokia ei ky-

ennyt muuntamaan menestysreseptiään ja potentiaaliaan ajan ja toimintaympäristön vaati-

musten mukaisiksi. Aineiston analyysin yhteydessä tehtyjen päätelmien mukaan ryhmäajat-

telun ja organisaation tyhmyyden oireet näyttäisivät osaltaan estäneen tätä muutosta tai oh-

janneen tehtyjä korjausliikkeitä väärille urille. 
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5 LOPUKSI 

5.1 Nokian matkapuhelinliiketoiminta ja epäonnistuminen 

Ennen varsinaisiin johtopäätöksiin siirtymistä on syytä arvioida, missä määrin Nokian voi-

daan ylipäätään todeta epäonnistuneen matkapuhelinliiketoiminnassaan. Tämä tarkastelu 

tehdään peilaamalla Nokiasta tutkimusprosessin aikana tehtyjä havaintoja organisaation 

epäonnistumisen aiempaan tutkimuskeskusteluun. Tarkastelu jätetään tarkoituksella tässä 

yhteydessä suppeaksi ja sen tarkoituksena on ainoastaan osoittaa yleisellä tasolla todeksi 

tutkielmaan asetettu oletus siitä, että Nokia epäonnistui. Teorioiden valossa organisaation 

epäonnistuminen käsitettiin organisaation resurssien heikentymiseksi toimintaympäristön 

haasteisiin vastaamisen suhteen (ks. esim. Cameron ym., 1988). Konkreettisin esimerkein 

organisaation epäonnistumista kuvailtiin esimerkiksi organisaation supistumiseksi, poistu-

miseksi markkinoilta, konkurssiksi ja suureksi asiakkaiden, työntekijöiden ja markkina-ar-

von katoamiseksi, joiden seurauksena organisaation toiminta sellaisenaan pysähtyy 

(Amankwah-Amoah & Debrah, 2010; Mellahi & Wilkinson, 2004). Seuraavassa esityksessä 

tarkastellaan Nokian organisaatiosta tehtyjä havaintoja joidenkin epäonnistumisen teoreet-

tisten käsitteiden valossa. 

Teoreettisiin käsitteisiin nojaten voitaisiin periaatteessa todeta Nokian epäonnistuneen yk-

siselitteisesti siksi, että yhtiö käytännössä poistui markkinoilta myydessään matkapuhelin-

liiketoimintansa Microsoftille, jolloin myös Nokian toiminnan siinä muodossaan voidaan 

tulkita pysähtyneen. Näin karkea tulkinta ei kuitenkaan välttämättä olisi johtopäätöksenä 

mielekäs, joten asiaa on syytä tarkastella myös muiden tekijöiden valossa. Esimerkiksi voi-

makas negatiivinen osakekurssin kehitys, markkina-arvon heikentyminen liki 95 %:lla, mil-

jardien tappiot ja matkapuhelinten markkinaosuuksien suuret romahdukset toimivat esi-

merkkeinä siitä, miten Nokian epäonnistuminen voidaan paremmin liittää organisaation 

epäonnistumisen käsitteisiin. Tämän tutkielman historiallisessa katsauksessa epäonnistu-

miseksi kuvaillut seikat saivat siten vahvistusta organisaation epäonnistumisen teoriasta. 

Organisaation epäonnistumisen teoriat olettavat, että organisaatiot epäonnistuvat, mikäli ne 

eivät kykene hyödyntämään sisäisiä- ja ulkoisia resurssejaan optimaalisella tavalla (ks. 

esim. Mellahi & Wilkinson, 2004). Organisaatiokirjallisuudessa yritykset on kuitenkin jo 

vanhastaan käsitetty lähtökohtaisesti ihmisten muodostamiksi kokonaisuuksiksi, jolloin 
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sekä sisäisten- ja ulkoisten resurssien hyödyntämättömyydenkin on ajateltu pohjautuvan 

johtajien kykyyn tehdä perusteltuja päätöksiä (ks. esim. Barmash 1973; Mellahi, Jackson & 

Sparks, 2002; Mellahi & Wilkinson, 2004; Amankwah-Amoah, 2016). Vaikuttaisi siltä, että 

Nokia epäonnistui myös resurssien hyödyntämättömyyden ja päätöksenteon valossa. Kuten 

tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, esimerkiksi Nokian johtamisessa ja päätöksenteossa esiin-

tyi lukuisia seikkoja, jotka puoltavat organisaation epäonnistumista nimenomaan johtami-

seen ja päätöksentekoon liittyvänä ilmiönä. Siten on mielekästä kääntää keskustelu päätök-

sentekoon ja tarkastella, miksi Nokia lopulta epäonnistui matkapuhelinliiketoiminnassaan. 

5.2 Havaintoja organisaation epäonnistumisesta, ryhmäajattelusta ja or-

ganisaation tyhmyydestä 

Analyysiprosessin päätteeksi tutkimuksen teorian ja empiirisestä aineistosta nostettujen tu-

losten välille muodostettiin vuoropuhelu, jonka avulla keskeiset havainnot ja tutkielman 

johtopäätökset voitiin muodostaa. Tässä alaluvussa tutkielmalle luodaan teoreettinen kont-

ribuutio esittämällä tutkimuksesta tehdyt keskeiset johtopäätökset neljän ryhmäajattelusta 

ja organisaation tyhmyydestä tehdyn havainnon avulla ja sitomalla keskustelu aiempiin tut-

kimuksiin. Havaintojen avulla tutkimustulokset tulevat lisäksi yleistettävimmiksi. 

Havaintoja tehtäessä noudatettiin varovaisuutta ja huomioitiin erityisesti se, että organisaa-

tion epäonnistumisen, ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden teoriat on aiemmissa tut-

kimuksissa todettu jossain määrin tilannesidonnaisiksi (ks. esim. Janis 1972, 198; Mellahi 

& Wilkinson, 2004; Alvesson ja Spicer, 2012; Amankwah-Amoah, 2016; Paulsen, 2017). 

Ilmiöiden toteaminen jossain yhteydessä ei siten tarkoita sitä, että ne toteutuisivat toisissa 

yhteyksissä samanlaisina.  Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta tutkijan tulisi kuiten-

kin jossain määrin pyrkiä myös tekemään havainnoistaan yleistyksiä (Koskinen ym., 2005, 

263). Laadullisessa- ja erityisesti yhden tapauksen tapaustutkimuksessa yleistettävyyteen 

on suhtauduttava varovaisuudella, sillä tällaisen tutkimuksen tulokset ovat usein yleistettä-

vissä vain omassa kontekstissaan (Vilkka ym., 2018, 199-200). 

Havainto 1. Johtamis- ja organisaatiokulttuuriin liittyvät kysymykset, sekä jäsenten 

samankaltaistuminen edesauttavat ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden syn-

tymistä. 
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Tutkimuskirjallisuudessa johtamiseen ja johtamisjärjestelmiin liittyvät osatekijät nähtiin 

kriittisinä organisaatioiden päätöksenteon laadukkuuden suhteen. Esimerkiksi Rosen ja 

kumppaneiden (2011) mukaan johtamiseen liittyvät tekijät ovat merkittävin yksittäinen ryh-

mäajattelua edeltävä rakenteellinen tekijä. Myös organisaation tyhmyyden kirjallisuudessa 

johtamisjärjestelmät ja johtamiskulttuuri nähtiin joko luottamuksen ja yhdessä tekemisen 

ilmapiirin mahdollistajina tai estäjinä (Doaee ym., 2013). Tätä tutkielmaa varten tarkastel-

lun empiirisen aineiston perusteella ryhmä tai organisaatio voi saavuttaa hyvän ja vahvan 

johtamisen avulla menestystä, mutta suurena riskinä on myös vajoaminen voimakastahtoi-

sen johtamisen ansaan. Teoriakirjallisuuteen pohjautuen voimakastahtoista johtajuutta il-

mentää tasapuolisuuden puuttuminen niin ihmisten kuin asioiden johtamisessa (Janis 1982, 

42). Tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella kyseessä ei kuitenkaan ole vain johtajan 

ominaisuuksiin tai johtajaan henkilöityvä kysymys. Tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, 

että voimakastahtoiseen johtamiseen liittyvät ongelmat saattavat johtua myös organisaation 

muista jäsenistä. Mikäli yksittäisen johtajan aikakaudella esimerkiksi saavutetaan suurta 

menestystä, on riskinä, että kyseinen johtaja aletaan nähdä organisaatiossa lähes myyttisen 

hahmon asemassa. Tehtyjen havaintojen perusteella ongelmat alkavat kasaantua, mikäli or-

ganisaatiossa syntyy tarve suhteuttaa ajattelua ja päätöksentekoa tätä myyttisyyttä tuke-

vaksi. Tällöin johtajan saatetaan esimerkiksi virheellisesti ajatella tietävän organisaation 

asioista kaiken eikä tämän mielipiteitä siksi haluta kyseenalaistaa. Johtamiskysymysten 

osalta vaikuttaisi olevan erityisen vaikeaa, mikäli myös johtaja itse alkaa tiedostamaan 

oman erityisasemansa organisaation menestyksen taustalla ja ryhtyy tämän perusteella hal-

litsemaan esimerkiksi organisaatiossa käytäviä keskusteluja. 

Teoriakirjallisuudessa organisaatiokulttuuri käsitettiin organisaation jäsenten jakamaksi nä-

kemykseksi toimintatavoista ja oletuksista erityisesti ongelmia ratkaistaessa. Esimerkiksi 

Doaeen ja kumppaneiden (2013) mukaan riski tehdä huonoja päätöksiä kasvaa sellaisissa 

organisaatioissa, joiden organisaatiokulttuureissa ilmenee muutosvastarintaa tai sellaisissa, 

joissa esimerkiksi johtajien näkemysten kyseenalaistaminen ei ole sallittua. Tutkimuksen 

empiirisessä aineistossa esitettiin näkemyksiä ja otettiin kantaa organisaatiokulttuuriin 

melko laajasti. Aineistosta havaittiin, miten Nokian organisaatiokulttuuri saneli usein hyvin 

tarkasti sen, millainen käyttäytyminen ylipäätään nähtiin sallituksi. Sallittuun käyttäytymi-

seen liittyi kirjoittamattomia sääntöjä niin pukeutumisen koodeista kuin esimerkiksi siitä, 

mistä aiheista ja millaiseen sävyyn oli sallittua keskustella. Aineistosta tehtiin myös ha-
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vainto siitä, miten radikaalisti organisaatiokulttuuri saattaa muuttua ajan myötä ja keskus-

teleminen ja uuden luominen yhdessä vaihtua keskustelemattomuudeksi ja projektien epä-

onnistumisiksi. Tutkimusaineiston analyysiin pohjautuen johtamis- ja organisaatiokulttuu-

rin vaikutukset saattavat heijastua lisäksi lukuisiin muihin osatekijöihin, jotka edesauttavat 

ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden ilmiöiden voimistumista. 

Myös jäsenten liiallinen samankaltaistuminen havaittiin ongelmalliseksi. Aiemmissa tutki-

muksissa on esitetty, että kiinteys muodostuu esimerkiksi yhteisen tehtävän, jaetun päämää-

rän tai ryhmän jäsenten välisten sosiaalisten suhteiden ympärille (ks. esim. Rovio & Lintu-

nen, 2009, 157-163). Niin ikään ryhmän jäsenten välisellä kiinteydellä ja keskinäisellä sa-

mankaltaisuudella on nähty olevan negatiivisia vaikutuksia ryhmän jäsenten kyvykkyyksiin 

tehdä yksilöllisiä päätöksiä tai esittää poikkeavia mielipiteitä (ks. esim. Janis, 1972; Hel-

kama ym., 2005, 286; Brouly & Deneuborg, 2015). Esimerkiksi Janis (1972) käsitti ryhmän 

kiinteyden merkittävimmäksi ryhmäajattelua edeltäväksi tekijäksi. Kiinteyden haitallisia 

vaikutuksia havaittiin jossain määrin myös tämän tutkielman tuloksissa ja niissä esiintyi 

samankaltaisuutta muun muassa Hardyn ja kumppaneiden (2005) havaintoihin, joiden mu-

kaan palautteen antaminen muille ryhmän jäsenille kärsii kiinteyden kasvaessa.  

Ryhmän kiinteyden havaittiin aiheuttavan myös yhdenmukaisuuden painetta, joka kävi ilmi 

erityisesti organisaation jäsenten halusta myötäillä organisaatiossa vaalittuja mielipiteitä. 

Esimerkiksi organisaatioon tulevilla uusilla jäsenillä vaikuttaisi tutkimustulosten valossa 

olevan taipumuksia muuttua ajatuksiltaan muiden jäsenten kaltaisiksi. Tämä muutos johtaa 

siihen, että heistä saattaa tulla haluttomia esimerkiksi kritisoimaan organisaatiota, vaikka 

olisivatkin asioista eri mieltä. Ongelmakohta ei tämän tutkielman päätelmien valossa ole 

kuitenkaan ainoastaan se, mitä kiinteys aiheuttaa organisaatiolle vaan se, miten se muodos-

tuu. Janisin (1972, 1982) ajatuksia mukaillen kiinteys nähtiin merkittävänä ongelmia aiheut-

tavana tekijänä. Tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että 

kiinteys ei ole vain yksittäinen ryhmäajattelua edeltävä tekijä, vaan se saattaa syntyä esi-

merkiksi voimakkaan samankaltaistumisen seurauksena. Tulosten perusteella vaikuttaisi 

siltä, että kiinteys tulisi pikemminkin käsittää osaksi rakenteellisia epäkohtia, kuin irral-

liseksi edeltäväksi tekijäksi. Tämä löydös poikkeaa osaltaan esimerkiksi Janisin (1972, 

1982) näkemyksistä, joiden mukaan kiinteys olisi merkittävin ryhmäajattelua edeltävä yk-

sittäinen tekijä. Vaikka kiinteyden ja samankaltaistumisen yhteyksiä on tarkasteltu aiem-
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missa yhteyksissä (ks. esim. Aldag & Fuller, 1993; Brouly & Deneuborg, 2015), tulisi kiin-

teyden muodostuminen huomioida aiemmin tutkittua laajemmin myös muiden edeltävien 

tekijöiden yhteydessä. 

Samankaltaistuminen on usein käsitetty prosessiksi, jossa ryhmän jäsenet ryhmän olemas-

saolon aikana sopeuttavat toimintaansa ryhmässä yleisesti vallitseviin ja hyväksyttyihin 

mielipiteisiin ja samankaltaistuminen syntyy tämän myötä (ks. esim. Evans & Dion, 2012; 

Paskevich ym., 2001). Samankaltaistumisen havaittiin jossain määrin johtuvan, aiempien 

tutkimusten tapaan, ryhmän jäsenten vaihtumattomuudesta. Mikäli organisaatiossa samoista 

tehtävistä ovat pitkän aikaa vastuussa samat henkilöt, saattaa seurauksena olla päätöksen-

teon yksipuolistuminen ja jonkinlainen turtuminen ryhmän sisäisten näkemyksien oikeelli-

suuteen. Päätöksenteon nähtiin vääristyvän entuudestaan, mikäli tällainen ryhmä saavuttaa 

jossain elinkaarensa vaiheessa suurta menestystä. Aiempia tutkimuksia jatkaen tehtiin kui-

tenkin havainto, millaisista tekijöistä vaihtumattomuus saattaa johtua. Tutkimustulosten pe-

rusteella näyttäisi siltä, että organisaatiot saattavat huomaamatta ja lähes tietämättään täyt-

tää organisaation samankaltaisilla ihmisillä esimerkiksi rekrytointikriteerien seurauksena. 

Mikäli nämä kriteerit puoltavat samanlaisia, samoin ajattelevia oman alansa huippuammat-

tilaisia, on tutkielmasta tehtyjen havaintojen valossa vaara, että ryhmästä muodostuu kiinteä 

samankaltaisesti ajatteleva joukko, jonka jäsenet eivät ole alttiita kritisoimaan toistensa aja-

tuksia, sillä kaikkien oletetaan olevan oman alansa ammattilaisia. Tämän todettiin vähentä-

neen muun muassa keskinäistä kommunikointia ja yhteistyötä sekä heikentäneen perustel-

tujen päätösten tekemistä. Tutkielmasta tehtyjen havaintojen perusteella liiallinen saman-

kaltaistuminen eristää organisaatiota muusta ympäristöstä, jolloin päätöksenteolla on riski 

pohjautua yhä enemmän sisäisiin arvioihin päätösten oikeellisuudesta. Havainto osoittautui 

tärkeäksi, mikäli liiallista samankaltaistumista halutaan välttää. 

Havainto 2. Organisaation menestys kasvattaa riskiä ryhmäajattelun ja organisaa-

tion tyhmyyden ilmenemiseen. 

Aiemmissa ryhmäajattelun tutkimuksissa tehtyjen päätelmien mukaan ryhmän aiempi his-

toria ja mahdolliset epäonnistumiset kasvattavat riskiä huonojen päätösten tekemiseen tule-

vaisuudessa (ks. esim. Janis, 1972, 1982). Epäonnistuminen saattaa luoda ryhmään muun 

muassa näyttämisen halun ilmapiiriä sekä halua todistaa, ettei ryhmä tule toiste epäonnistu-

maan. Tämän on nähty lisäävän riskiä päätösten heikompaan arviointiin, sillä epäonnistu-

neet kokemukset saattavat luoda ryhmään pakonomaisen tarpeen suoriutua tehtävästä (ks. 
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esim. Rose, 2011). Toisin kuin Janis (1972, 1982) ja Rose (2011) esittivät näyttäisi kuiten-

kin siltä, että myös aiempi menestys saattaa aiheuttaa organisaation jäsenten ajattelutavoissa 

päätöksentekoon negatiivisesti vaikuttavia muutoksia. Tutkimuksen perusteella tehtiin ha-

vainto, että organisaation kyky tehdä tarkoin harkittuja ja vaihtoehtoja arvioivia päätöksiä 

oli itseasiassa laskevaa organisaation menestyksen suhteen. Menestyksen havaittiin muun 

muassa lisäävän päätöksentekijöiden itsevarmuutta, joka näkyi aineistossa esimerkiksi 

muita vähättelevinä näkemyksinä, ylimielisyytenä, yksipuolisena päätöksentekona, arvioin-

tikyvyn puutteellisuutena sekä keskittymisenä päätöksenteon kannalta epäolennaisiin asioi-

hin. Lisäksi menestys vaikuttaisi havaintojen perusteella lisäävän myös organisaation koke-

maa ulkopuolista painetta esimerkiksi kasvaneen mediahuomion kautta. 

Menestykseen liittyvät havainnot saavat myös tieteellistä vahvistusta näkemyksistä, joiden 

mukaan ryhmäajattelulle alttiita ovat organisaatiot, jotka pyrkivät esimerkiksi ylläpitämään 

organisaation hyvää imagoa tai jotka ovat historian saatossa onnistuneet tekemään lukuisia 

menestyksekkäitä valintoja (Hermann & Rammal, 2010). Tutkielman toinen havainto täy-

dentää aiempaa tutkimustietoa esittäen, että menestys ja sen vaikutukset tulisi käsittää aiem-

min tutkittua huomattavasti laajemmaksi kokonaisuudeksi. Menestys tulisi nähdä ryhmä-

ajattelun ja organisaation tyhmyyden kontekstissa eräänlaiseksi taustavoimaksi, joka ruok-

kii itse itseään, saa aikaan heikentynyttä päätöksentekoa ja aiheuttaa siten paradoksaalisesti 

menestymättömyyttä. 

Havainto 3. Ryhmäajattelu ja organisaation tyhmyys ilmenevät ennen kaikkea yli-

mielisyyteen, kapeakatseisuuteen, päätösten perustelemattomuuteen ja mielipiteiden 

rajoittamiseen liittyvinä oireina. 

Teoriakirjallisuuden perusteella tutkielmaan asetettiin hypoteesi, että tehtävässään epäon-

nistuneen organisaation päätöksistä löytyisi piirteitä, jotka ilmenevät ryhmäajattelun ja or-

ganisaation tyhmyyden oireina. Aiemmissa ryhmäajattelua käsittelevissä tutkimuksissa on 

osoitettu, että havaittujen oireiden määrä vaihtelee suuresti tutkittavasta tapauksesta riip-

puen ja usein muutama oire näyttäytyy tuloksissa korostuneessa asemassa (ks. esim. Rose, 

2011). Rosen (2011) mukaan valtaosassa ryhmäajattelun tutkimuksista teoriaan nimetyistä 

kahdeksasta oireesta ilmeni useimmissa tutkimuksissa neljästä kahdeksaan oiretta. Myös 

organisaation tyhmyyden osalta todettiin, että tyhmyyttä kuvastavat oireet ilmenevät eri ym-

päristöissä eri tavoin. Esimerkiksi Doaeen ja kumppaneiden (2013) havaintojen perusteella 
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organisaation tyhmyys kuitenkin useimmiten liittyy kyvyttömyyteen vaatia perusteluja pää-

töksille ja sitä myötä kyvyttömyyteen havaita ja oppia tehdyistä virheistä. Teoriakirjallisuu-

den perusteella tässäkään tutkielmassa ei oletettu, että tarkasteltavasta aineistosta kävisi ilmi 

jokaiseen teoriasynteesin mukaiseen oireeseen liittyviä tekijöitä.  

Tutkimustulosten perusteella merkittävimmiksi ryhmäajattelua ja organisaation tyhmyyttä 

kuvaaviksi oireiksi nostettiin ylimielisyyteen ja päätösten perustelemattomuuteen viitanneet 

tekijät, joiden nähtiin aiheuttaneen kapeakatseisuutta tehdyissä päätöksissä ja organisaation 

toiminnan kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. Aineiston analyysin perusteella näyttäisi siltä, 

että ylimielisyys ilmeni ennen kaikkea omien kyvykkyyksien ylivertaisena arviointina. Li-

säksi ylimielisyyden piirteet näyttäisivät usein liittyneen kilpailijoiden ja asiakkaiden vä-

hättelyyn ja aliarviointiin. Aineiston analyysin perusteella ylimielisyyden merkittäväksi 

alullepanijaksi arvioitiin organisaation menestys ja toimialajohtajuus, joiden myötä päätök-

senteon havaittiin saaneen ylikorostuneen itsevarmoja piirteitä. 

Tutkielman perusteella myös kapeakatseisuus ja mielipiteiden rajoittaminen ovat ryhmä-

ajattelua ja organisaation tyhmyyttä kuvaavavia voimakkaita oireita. Tulosten perusteella 

tehtiin johtopäätös, että oireet ovat ikään kuin toisiaan ruokkiva kehä, jossa esimerkiksi 

pelko johtoaseman menettämisestä tai uhkaavat merkit mahdollisesta epäonnistumisesta 

saavat organisaation johdon rajoittamaan päätöksentekoa yhä pienemmälle joukolle henki-

löitä. Tällaisen nähtiin voimistavan kapeakatseisuutta ja lisäävän poikkeavien mielipiteiden 

rajoittamista entuudestaan. Päätöksiä tekevillä henkilöillä on tällöin riski toistaa samoja vir-

heitä kerrasta toiseen ja keskittyä menestyksen kannalta merkityksettömien päätösten teke-

miseen. Tutkielmassa kuvaillut ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden oireet saavat tu-

kea aiemmista tutkimuksista. Lisäksi esimerkiksi Janisin (1972, 1982) käsitykset siitä, että 

ryhmäajattelu ilmenee näkyvinä oireina, saa vahvistusta tämän tutkielman myötä. Aiem-

missa organisaation tyhmyyttä käsittelevissä tutkimuksissa ei olla tehty jakoa edeltäviin te-

kijöihin ja oireisiin, mutta teoriassa on kuvailtu, millaisten tekijöiden seurauksena organi-

saation tyhmyys syntyy (ks. esim. Doaee ym., 2013). Tämän tutkielman teoriasynteesissä 

kuitenkin oletettiin, että myös organisaation tyhmyys voidaan käsitteellistää edeltävät teki-

jät-oireet -jaottelun avulla. Tutkielmassa tehdyt havainnot vahvistavat tätä olettamusta ja 

täydentävät siten osaltaan aiempia tutkimuksia. Lisäksi tämä tutkielma vahvistaa aiemmissa 

tutkimuksissa saatuja käsityksiä siitä, että ryhmäajattelu ja organisaation tyhmyys ilmenevät 



103 
 

eri ympäristöissä eri tavoin. Huomio on tärkeä erityisesti ryhmäajatteluun ja organisaation 

tyhmyyteen kohdistuneen kritiikin torjumisen suhteen. 

Havainto 4. Päätösten analysoinnin yksipuolisuus sekä kiire ja sekavuus päätöksen-

teossa ilmentävät organisaation epäonnistumista. 

Teoreettisesti organisaation epäonnistuminen voidaan käsittää organisaation resurssien hei-

kentymiseksi toimintaympäristössään (ks. esim. Cameron ym., 1988). Tähän tutkielmaan 

asetettujen tutkimuskysymysten valossa oli tarkoitus tarkastella myös sitä, miten ryhmäajat-

telun ja organisaation tyhmyyden seurauksena syntyvää organisaation epäonnistumista voi-

daan kuvailla konkreettisesti. Aiemmissa tutkimuksissa konkreettisia epäonnistumisen il-

mentymiä ovat olleet muun muassa organisaation ajautuminen konkurssiin, toiminnan su-

pistuminen tai poistuminen markkinoilta. Lisäksi organisaation epäonnistumista on kuvailtu 

toiminnan pysähtymiseksi, joka on seurausta asiakkaiden, työntekijöiden ja markkina-arvon 

katoamisesta. (Amankwah-Amoah & Debrah, 2010; Mellahi & Wilkinson, 2004).  

Tässä tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella organisaation epäonnistumista voidaan 

kuvailla vielä aiempaa konkreettisemmin ja syvällisemmällä tasolla. Tutkimustuloksista 

voidaan tehdä neljännen havainnon mukainen päätelmä, jonka perusteella organisaation 

epäonnistuminen ilmenee ennen kaikkea päätösten analysoinnin yksipuolisuutena sekä kii-

reenä ja sekavuutena päätöksenteossa. Valtaosassa aiemmista tutkimuksista ryhmäajattelun 

ja organisaation tyhmyyden seurauksia ei suoranaisesti ole kuvailtu muutoin, kuin totea-

malla esimerkiksi päätöksiä tekevän ryhmän epäonnistuneen kyseisten ilmiöiden seurauk-

sena (Janis, 1972; Alvesson & Spicer, 2012; Doaee ym., 2013). Ryhmäajattelun osalta Ro-

vio ja Lintunen (2009, 49) ovat kuitenkin täsmentäneet, että ryhmäajattelun seurauksia voi-

daan kontekstista riippuen kuvailla esimerkiksi ryhmän päätöksenteon vinoutumisen, vaih-

toehtojen tarkastelemattomuuden, tavoitteiden riittämättömän pohtimisen ja riskien arvioi-

mattomuuden avulla. Tässä tutkielmassa tehdyt havainnot organisaation epäonnistumisen 

konkreettisesta kuvailusta saavat siten tukensa teoriakirjallisuudelta, mutta syventävät osal-

taan aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä johtopäätöksiä. 
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5.3 Tutkielman käytännön kontribuutio 

Tutkielman käytännön merkitys organisaatioiden käytännön elämään ja johtajuuteen muo-

dostettiin niin ikään tieteellisen kontribuution yhteydessä esitettyjen havaintojen kautta. Ai-

van tutkielman aluksi todettiin, että ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden piirteiden 

tunteminen saattaa auttaa ennaltaehkäisemään ilmiöiden toteutumista organisaatioissa. 

Myös esimerkiksi Alvesson ja Spicer (2012) ovat todenneet organisaation tyhmyyden tut-

kimuksen tähtäävän nimenomaan ennakointiin ja vahingollisen päätöksenteon torjuntaan. 

Tässä luvussa nostetaan esiin seikkoja, joiden yhteydessä ryhmäajattelun ja organisaation 

tyhmyyden ajatellaan mahdollisesti ilmenevän organisaatioissa ja joihin organisaatiossa toi-

mivien tulisi tutkimustulosten valossa kiinnittää huomiota. Huomioitavaa on, että ryhmä-

ajattelun ja organisaation tyhmyyden tekijöiden tunteminen ei palvele vain organisaatioiden 

johtajia vaan kaikilla organisaation tasoilla työskenteleviä henkilöitä. 

Johtamiseen liitettiin havainnot voimakastahtoisen johtajan haitallisuudesta sekä siitä, mi-

ten menestys saattaa luoda johtajasta myyttisen hahmon organisaation jäsenten keskuu-

dessa. Aineistoon perustuvien havaintojen valossa johtavassa asemassa toimivien tulisi si-

ten välttää näkemästä itseään ylikorostuneessa asemassa, vaikka muussa organisaatiossa 

näin nähtäisiinkin. Itsensä ylivertaiseksi kokeminen näyttäisi aiheuttavan johtajissa haluk-

kuutta hallita yhä suurempaa määrää organisaatioissa tehtävistä päätöksistä, mikä puoles-

taan ruokkii johtajan voimakastahtoisuutta. Keskeistä on tunnistaa ajassa tapahtuva muutos 

ja se, että hyviäkin päätöksiä ajavat johtajat saattavat tietyissä ympäristöissä muuttua hei-

kommiksi päätöksenteon suhteen. Johtajan toiminta saattaa tehtyjen havaintojen perusteella 

heijastua melko voimakkaasti koko organisaatiokulttuuriin, jolloin huomionarvoista on 

myös kulttuurissa tapahtuva muutos. Mikäli esimerkiksi keskustelua, mielipiteiden esittä-

mistä ja asioiden kyseenalaistamista rajoitetaan saattaa yhdessä tekemiseen ja innovointiin 

pohjautuvista organisaatioista kehittyä ajan myötä hiljaisia ja sulkeutuneita yhteisöjä. Käy-

tännön elämässä havainto on käyttökelpoinen esimerkiksi nykypäivän startup-yrityksissä, 

joiden koko toimintalogiikka mahdollisesti pohjautuu yhdessä innovoimisen kautta tapah-

tuvaan uuden luomiseen. Asioista keskustelemista ja yhdessä tekemistä ei havaintojen pe-

rusteella kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyyksinä, vaan niitä tulisi myös aktiivisesti vaa-

lia organisaatioiden arjessa. 
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Myös samankaltaistumiseen liittyviä tekijöitä tulisi huomioida käytännön toiminnassa. 

Merkityksellistä on erityisesti se, millaisista lähtökohdista samankaltaistumista mahdolli-

sesti syntyy. Tehtyjen havaintojen perusteella esimerkiksi pienen joukon, usein organisaa-

tion johtajien, äkillinen vaurastuminen aiheuttaa toistensa kanssa samansuuntaisten näke-

mysten muodostumista johtajien keskuudessa. Näkemyksillä on kuitenkin vaara taipua vir-

heellisiksi, sillä esimerkiksi osakeoptioilla vaurastuminen saattaa antaa johdolle virheellisiä 

signaaleja, joiden perusteella päätöksenteon suunta nähdään oikeaksi ja mahdollisiin muu-

toksiin ei siksi kiinnitetä huomiota. Organisaatioiden johdossa toimivien tulisikin siten jat-

kuvasti huolehtia siitä, että uudet ideat ja ”organisaation ääni” välittyvät johdon tietoisuu-

teen ja tulevat sitä kautta osaksi päätöksenteon perustoja.  

Samankaltaistumista saattaa lisäksi syntyä rekrytointeihin ja organisaation eri tehtäviin liit-

tyvien valintakriteerien kautta. Esimerkiksi johtoryhmien rakennetta ja muutostarvetta tu-

lisi, toki varovaisuutta noudattaen, pohtia ja tarkistaa aika ajoin esimerkiksi kysymällä: Tar-

vitsemmeko päätöksentekoon uudenlaista tietoa omaavia henkilöitä tai olisiko johtokunnan 

jäsenen tietoudella suurempaa arvoa jossain muussa organisaatiomme johtotehtävässä? Va-

rovaisuudella viitataan siihen, että tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella liian no-

peasti tapahtuva samankaltaisten ryhmien muuttaminen aiheuttaa pahimmillaan organisaa-

tion menestyksen kannalta kriittisen hiljaisen tiedon katoamisen. Tutkimustulosten perus-

teella näyttäisi lisäksi siltä, että erityisesti suurten organisaatioiden ongelmana saattaa olla, 

että hallitusten ja johtoryhmien kokoonpanoja muutetaan liian harvoin, jolloin päätöksiä te-

kevä ryhmä ei ole altis vastaanottamaan tuoreita mielipiteitä. Johtoryhmien kokoonpanoja 

tulisikin näiden tulosten valossa mahdollisuuksien mukaan uudistaa aika ajoin, jotta päätök-

sentekoon saadaan sisällytettyä uusia näkökulmia. Myös rekrytoinneissa tulisi jossain mää-

rin pyrkiä henkilöstön monimuotoisuuden vaalimiseen ja näin välttää työyhteisön liiallinen 

samankaltaistuminen. 

Niin ikään havainnot menestyksestä liittyvät myös käytännön organisaatioelämään monin 

tavoin. Arkikokemuksen valossa esimerkiksi monilla nykypäivän yrityksillä on mahdolli-

suus kasvaa hyvin pienessäkin ajassa muutaman hengen yrityksistä miljoonien arvoisiksi 

yhtiöiksi. Tämän tutkielman tarjoaman tiedon valossa etenkin äkillisesti tapahtuvaan me-

nestykseen tulisi kuitenkin suhtautua varovaisuudella ja välttää tuudittautumista sen aiheut-

tamaan hyvän olo tunteeseen. Näyttäisi siltä, että menestyksen myötä esimerkiksi päätök-
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sentekoon saattaa muodostua itsevarmoja ja ylimielisiä piirteitä. Ylimielisyyden ohella ryh-

mäajattelua ja organisaation tyhmyyttä ilmentäviksi piirteiksi havaittiin kapeakatseisuus, 

päätösten perustelemattomuus ja mielipiteiden rajoittaminen. Tulosten perusteella voidaan 

todeta, että päätöksenteon perustana olisi ensisijaisen tärkeää hyödyntää monipuolisista läh-

teistä saatua tietoa. Esimerkiksi tässä tutkielmassa on havaittu, mihin tehokkuusjohtamisen 

nimissä tehty liiallinen numeroihin tuijottaminen johti Nokian tapauksessa. Johtajien ja or-

ganisaation muidenkin henkilöiden tulisikin ymmärtää, että vaikka liiketoiminnan kannat-

tavuutta mitataan ja arvotetaan numeroiden ja tunnuslukujen avulla, ei organisaatioiden to-

dellisuus kuitenkaan muodostu numeroista. Tämä ei toki tarkoita, etteikö numeroilla johta-

minen olisi jatkossakin tärkeää, sillä ne antavat yhden suunnan kohti mahdollista menes-

tystä. Toinen suunta löytyy tämän tutkielman tuloksista tehtyjen johtopäätösten perusteella 

päätöksentekoon liittyvien seikkojen tunnistamisesta ja huomioimisesta. 

Myös tutkielmaan tehty neljäs ja viimeinen havainto organisaation epäonnistumisen konk-

reettisesta kuvailusta saa käytännön kosketuspintaa. Arkikokemuksen valossa monia tämän 

päivän työyhteisöjä määrittää kiire. Tämän tutkielman johtopäätösten perusteella onkin ai-

heellista todeta, että kiireeseen tulisi kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota työelämässä, 

sillä se saattaa toimia ennakkovaroituksena tulevista ongelmista. Edeltävät seikat pätevät 

myös päätöksenteossa. Mikäli päätöksenteossa havaitaan esimerkiksi sekavuutta ja analy-

soinnin puutetta olisi tällöin aiheellista pysähtyä pohtimaan, mistä kyseiset tekijät johtuvat. 

Kyse on siten ennakoitavuudesta ja siitä, että organisaation epäonnistuminen voidaan mah-

dollisesti estää tunnistamalla epäonnistumisen tekijöitä. 

5.4 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein reliaabeliuden ja validiuden avulla, joista edel-

lisellä tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta ja jälkimmäisellä tutkimusmenetelmän 

kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata (ks. esim. Hirsjärvi ym., 2013, 231–232). 

Laadulliseen tutkimukseen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet sopivat kuitenkin melko 

huonosti, sillä muutamaa kontekstia lukuun ottamatta käsitteillä on taipumus jäädä lähinnä 

periaatteiksi, minkä seurauksena molempien käsitteiden mielekkyys on laadullisessa meto-

dikirjallisuudessa asetettu jossain määrin kyseenalaiseksi (Koskinen ym., 2005, 255-256). 

Lisäksi muun muassa Hirsjärvi ja kumppanit (2013) täsmentävät, että erityisesti tapauksia 
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tutkittaessa kyseisten tekijöiden arviointi saattaa osoittautua haastavaksi, sillä kaikkien ih-

mistä ja kulttuuria koskevien kuvausten voidaan ajatella olevan jossain määrin ainutlaatui-

sia, eikä kahta samanlaista tapausta ole. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2003, 135) korostavat, 

että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä oh-

jeita. Tästä huolimatta myös laadullisen tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys ovat asioita, 

joita tulisi arvioida. 

Erääksi tutkimuksen validiteettikriteeriksi on laadullisessa tutkimuksessa suositettu usein 

triangulaatiota. Esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2003, 142) mukaan triangulaatio yhdis-

tetään usein Denzinin (1978) käsitteellistämään metodologiseen triangulaatioon, jolla tar-

koitetaan useiden metodien käyttöä tai vertailua tutkimuksessa. Tutkimusmetodien vertailua 

on perinteisesti pidetty perusteltuna, jopa välttämättömyytenä tutkimuksen validiuden suh-

teen, sillä metodeja vertailemalla on ajateltu saavutettavan tieto siitä, mikä metodi lopulta 

kertoo totuuden tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 140). Edeltävän huomion 

valossa metodologisen triangulaation vaatimusta osana tutkimusprosessia voidaan kuiten-

kin kritisoida. Esimerkiksi Hammersleyta (2008, 25) mukaillen, triangulaatio asettaa ole-

tuksen, että tutkimuksessa olisi eri metodien avulla löydettävissä yksi totuus ja todellisuus. 

Tällainen olettamus asettuu kuitenkin ristiriitaan erityisesti postmodernin tiedonkäsityksen 

valossa, jonka mukaan totuuksia ja todellisuuksia on löydettävissä useita (Yin, 2014; Kouri, 

2017). Lisäksi muun muassa Tuomi ja Sarajärvi (2003, 145) korostavat, että tulkintaan täh-

täävän tutkimuksen perinteessä laatujen ja määrien sekoittaminen ei ole perusteltua, koska 

määrien ei ajatella kuvaavan sisältöjen merkityksiä ja tutkimustulokset tulisi ymmärtää ko-

konaisiksi vain merkityksen mielessä, ei kaikkien mahdollisten näkökulmien yhdistämi-

senä. Tulkintaan tähtäävässä tutkimuksessa ei siten ole Tuomen ja Sarajärven (2003, 154) 

mukaan mitään syitä ottaa metodologista triangulaatiota validiteettikriteeriksi tai peruste-

luksi tutkittavan ilmiön kokonaisuuden paremmasta hahmottamisesta. 

Edeltäviin huomioihin perustuen rajasin eri tutkimusmetodien vertailun tämän tutkielman 

metodologisten valintojen ulkopuolelle. Sen sijaan pyrin kasvattamaan tutkimuksen validi-

teettia tutkimusaineistoon ja teoriaan liittyvän triangulaation avulla. Tuomen ja Sarajärven 

(2003, 142) mukaan Denzin (1978) käsitteellisti metodologisen triangulaation rinnalle tut-

kimusaineiston triangulaation eli tiedon keräämisen usealta eri tiedonantajalta. Teoriaan liit-

tyvällä triangulaatiolla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen näkökulman laajentamista eri 
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teoreettisia näkökulmia huomioimalla. Keräsin tämän tutkielman empiirisen aineiston hyö-

dyntäen useita eri lähteitä, joissa tutkimuskohteena olevaa ilmiötä tarkasteltiin eri näkökul-

mista. Lisäksi laajensin tutkielman teoriapohjaa yhdistämällä eri teoreettisia lähtökohtia yh-

deksi teoriasynteesiksi. 

Havaintojen toistettavuutta eli reliabiliteettia on pidetty yhtenä tieteellisen tutkimuksen kul-

makivistä, sillä esimerkiksi Koskisen ja kumppaneiden (2005, 258) mukaan havaintojen 

toistettavuus tekee tutkittavasta ilmiöstä todellisen ja sellaisen, että tutkijan esittämät tul-

kinnat voidaan hyväksyä. Toistettavuutta ei kuitenkaan tule ottaa kirjaimellisesti, sillä esi-

merkiksi organisaatioita tutkittaessa on selvää ja väistämätöntä, että niiden toiminta muut-

tuu ajassa, jolloin myös tutkimuksen edellytykset muuttuvat (Koskinen ym., 2005, 258). 

Koskinen ja kumppanit (2005, 258) esittävätkin Grönforsia (1982) mukaillen, että tutkijan 

tulisi pyrkiä antamaan lukijalle riittävästi tietoa, jonka varassa tämä voi arvioida, miten ha-

vainnot on tuotettu ja muodostettu tulkinnaksi. Tällä tarkoitetaan systemaattista selostusta 

tutkimuksen varsinaisesta tekemisestä, selostusta tuotetun materiaalin tarkistamisesta ja eri 

metodien vertailusta, arviota tutkijan ja eri organisatoristen seikkojen vaikutuksista tutki-

mustuloksiin sekä arviota siitä, miten tutkimukseen mahdollisesti sisältyvää reaktiivisuutta 

pyrittiin huomioimaan ja hallitsemaan (Koskinen ym., 2005, 258-259). Lisäksi esimerkiksi 

Hirsjärven ja kumppaneiden (2013, 232-233) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan 

parantaa myös tulkintojen teoreettisella pohjalla sekä esittämällä suoria otteita tutkimuksen 

aineistosta. 

Tässä tutkielmassa pyrin jatkuvasti huomioimaan edellä kuvattuja luotettavuuden element-

tejä säilyttämällä empirian ja teorian välisen suhteen vahvana sekä esittämällä tarkoituksen-

mukaisella laajuudella ilmaisuja tutkimusaineistosta. Havainnoin ja tarkastelin empiirisestä 

aineistosta saatuja tutkimustuloksia mahdollisimman objektiivisesti ja kriittistä arviointia 

käyttäen. Lisäksi pyrin kuvailemaan ja selostamaan tutkimusprosessin eri vaiheita mahdol-

lisimman täsmällisesti sekä arvioimaan omaa rooliani suhteessa tutkimuskohteeseen ja -ai-

neistoon. Näin pyrin välittämään lukijalle parhaan tietoni valossa tuotetun, mahdollisimman 

objektiivisen kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. 

Yksi keskeinen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvä kysymys on, reliabiliteetin 

ja validiteetin lisäksi, myös tutkimustulosten yleistettävyys. Yleistettävyys on nähty tärke-

äksi, sillä sen avulla tutkimuksen ajatellaan tulevan oikeutetuksi, minkä lisäksi yleisen tie-

don ajatellaan olevan informatiivisempaa kuin yksittäistapausta koskeva tieto (Koskinen 
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ym., 2005, 263). Laadullisessa tutkimuksessa yleistämiseen liittyy kuitenkin joukko ongel-

mia muun muassa tutkittavien tapausten suhteen. Yleistettävyyden kannalta laadullista tut-

kimusta on yhtäältä kritisoitu liian pienistä havaintomääristä, joista ei kritiikin perusteella 

voida tehdä päteviä yleistyksiä (Koskinen ym., 2005, 263). Toisaalta tutkijat ovat pyrkineet 

pieniin tapausmääriin, sillä tapaustutkimuksen tavoitteeksi on usein nähty se, että pienestä 

tapausjoukosta pyritään keräämään mahdollisimman paljon tietoa, jotta tutkitun yhteisön 

piirteitä voidaan kuvata ja selittää ymmärrettävällä tavalla (Koskinen ym., 2005, 265). 

Usein tutkimuksessa käsitellään muutamia tapauksia, mutta esimerkiksi Vilkan ja kumppa-

neiden (2018) mukaan myös yksi tapaus tulee kysymykseen. Tällöin tapauksen yleistettä-

vyyden arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten onnistuneesti valittu 

tapaus kuvaa tai selittää ilmiötä. Lisäksi on keskeistä käsittää, että vaikka tapaus on aina osa 

jotain laajempaa kokonaisuutta, on tapausta tarkasteltava yleistettävyyden näkökulmasta 

vain tutkimukseen rajatussa kontekstissa. (Vilkka ym., 2018, 199-200.) 

Laadullisessa tutkimuksessa yleistämisen menetelmiksi on lisäksi esitetty esimerkiksi teo-

rian yleistäminen ja vertailu (ks. esim. Koskinen ym., 2005, 268-269). Pelkkä teoriaan poh-

jautuva kokonaisvaltainen yleistäminen on kuitenkin Koskisen ja kumppaneiden (2005) 

mukaan sinällään nähty erityisesti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä lähes mah-

dottomaksi, sillä totena pidettyjä teorioita on näissä tutkimuspiireissä varsin vähän. Vertai-

lun avulla tutkijan on kuitenkin jossain määrin mahdollista yleistää niin teoriaa kuin empii-

risiä havaintoja, sillä jokaisen uuden tapauksen tai kausaaliseksi ajatellun tapausjoukon aja-

tellaan tarjoavan uuden testin tutkijan aiemmin muodostetuille väitteille (ks. esim. Koskinen 

ym., 2005, 269). Koin yleistettävyyden ongelmallisuuden tuntemisen lisäävän tämän tut-

kielman luotettavuutta, sillä näin kykenin välttämään turhien yleistysten tekemistä. Lisäksi 

ymmärsin, ettei tutkimukseen valitut teoriat ja tapaus välttämättä toimisi muissa konteks-

teissa. Vertailun avulla kykenin kuitenkin vahvistamaan teorioiden ja tutkittavan ilmiön ole-

massaoloa, joiden näin osaltaan kasvattaneen tutkimuksen luotettavuutta. 

Aineistollisesti elämäkertoihin pohjautuvien tutkimusten haasteisiin ja mahdollisuuksiin 

keskityttiin tutkimusraportissa jo aiemmin, mutta luotettavuuden arvioinnin osalta kerron-

nallisen tutkimuksen luotettavuuteen on syytä ottaa kantaa myös yleisellä tasolla. Narratii-

visessa tutkimuksessa kertomusten luotettavuutta tulisi ensinnäkin tarkastella siitä näkökul-

masta, missä määrin tarinoissa olevat väitteet vastaavat asioiden tilaa todellisuudessa (Heik-

kinen, 2007, 152). Tätä luotettavuutta pyrin tässä tutkielmassa parantamaan huolellisella 
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empiirisen kirjallisuuden rajaamisella, joissa mahdollisimman monen tapahtumiin osalli-

sina olleen ääni pääsi kuuluviin. Tutkimuksen objektiivisuuden kannalta tapahtumien tar-

kastelu useisiin lähteisiin nojautuen on esimerkiksi Hatchin ja Wisniewskin (1995) mukaan 

suositeltavaa. Tämä tarkoittaa erityisesti elämäkertoja tutkimusaineistona käyttävän tutkijan 

osalta perehtymistä myös muilla tavoin kirjoittajien elämänyhteyksiin ja kohteina oleviin 

tapahtumiin. Tutkimusprosessin aikana tarkastelin elämäkertojen ohella myös Nokiasta kir-

joitettuja historiikkeja ja muuta dokumentaarista materiaalia. Näiden avulla sain tutkittaviin 

tapahtumiin liittyviä näkökulmia monipuolisemmin ja laajemmassa kontekstissa esiin. Li-

säksi Koskisen ja kumppaneiden (2005, 135-139) mukaan esimerkiksi Kalela (2000) on 

todennut, että erityisesti kirjallisen empiirisen aineiston lähdekritiikkiin tulee suhtautua 

tarkkuudella, jotta tulkinta ei tutkijan toimesta vääristy. Kalela (2000) kuitenkin toteaa, että 

lähdekritiikin pyrkimyksenä ei välttämättä ole selvittää, pitääkö jokin lähde paikkansa vai 

ei. Sen sijaan tutkijan tehtäväksi jää määrittää, miten jotakin lähdettä voidaan käyttää todis-

teena tutkimuskohteen ympärillä (Kalela, 2000). Lähdekritiikkiin liittyviä seikkoja pyrin 

huomioimaan erityisesti empiirisen aineiston rajaamisen yhteydessä, jotta aineistoksi vali-

koitui mahdollisimman luotettavaa kirjallisuutta. 

Tässä tutkielmassa hyödynsin ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden osatekijöitä No-

kian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistumista päätöksenteon kannalta kuvaavina teki-

jöinä. On kuitenkin selvää, että kyseessä oli vain yksi tapa tulkita Nokian epäonnistumista 

ja päätöksenteon tapoja, eikä saatuja tuloksia tule siten asettaa ainoaksi totuudeksi. Havain-

tojen ja johtopäätösten pohjalta tunnistin kuitenkin tutkimusaukkoja, jotka mahdollistavat 

myös jatkotutkimuksen aihepiirin parissa. Jatkossa teoreettista tarkastelua voisi laajentaa 

esimerkiksi organisaation epäonnistumisen teorian osalta kattamaan laajemmin organisaa-

tion sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä ja näin pyrkiä muodostamaan kokonaisvaltaisempi kuvaus 

epäonnistumisesta. Jatkotutkimuksissa voisi lisäksi pyrkiä lähemmäs ekstensiivistä (ks. 

esim. Pettigrew, 1997, 437; Dawson, 1997, 396-401), useampaa tapausta käsittelevää tutki-

musta. Yhden tapauksen tutkimuksia on kritisoitu esimerkiksi Vilkan ja kumppaneiden 

(2018, 197) mukaan siitä, että tulkinnalla on tällöin vaarana yksipuolistua. Ryhmäajattelun, 

organisaation tyhmyyden ja organisaation epäonnistumisen tarkastelu yhtä organisaatiota 

laajemmassa kontekstissa auttaisi syventämään ja monipuolistamaan ymmärrystä ja tulkin-

taa ilmiöiden osalta. 
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Tutkimukseen valittujen teorioiden tutkimusperinteitä kunnioittaen tarkastelin Nokian or-

ganisaatiota kirjallisten, historiallisten dokumenttien avulla. Valinta asetti minut kuitenkin 

rooliin, jossa omakohtaisten tulkintojen ja valintojen tekeminen korostui. Objektiivisuuden 

säilyttämiseksi pyrin siten suhtautumaan tehtyihin tulkintoihin, päättelyketjuihin ja valin-

toihin erityisellä varovaisuudella tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. Jatkotutkimuk-

sissa tutkimusmetodeita ja aineistoa voisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa ja monipuo-

listaa esimerkiksi teema- tai avoimien haastattelujen avulla. Tässä tutkielmassa empiiriseksi 

kirjallisuudeksi rajattiin neljä elämäkerrallista teosta. Kirjallista aineistoa voisi jatkotutki-

muksissa rajata laveammin ja tarkastella esimerkiksi useamman Nokian johtajan tai vaihto-

ehtoisesti organisaation ruohonjuuritason näkemyksiä ja kokemuksia päätöksentekoon liit-

tyen. Edelliset valinnat ovat toki perusteltuja myös, mikäli kontekstia pyritään jatkossa laa-

jentamaan myös muiden organisaatioiden tarkasteluun. Aineiston monipuolistaminen mah-

dollistaisi vastaamaan entistä paremmin ryhmäajattelun ja organisaation tyhmyyden koh-

taamaan kritiikkiin.  

Mikäli jatkotutkimuksissa halutaan keskittyä nimenomaan Nokian tarkasteluun, on aiheel-

lista todeta, että vuoden 2013 jälkeen yhtiö on jatkanut hankkeissaan eteenpäin. Microsoft-

kauppojen jälkeen verkkoliikennetoimintaan keskittynyt Nokia on panostanut lukuisiin in-

novatiivisiin hankkeisiin, muun muassa digitaaliseen terveydenhuoltoon, uuden sukupolven 

5G- matkapuhelinverkon kehittämiseen sekä älykaupunkien rakennushankkeisiin (Nokia 

Oyj, 2017a, 2017b, 2018). Lisäksi yhtiö on tehnyt paluun matkapuhelinmarkkinoille ja maa-

ilman suurin itsenäisesti toimiva palkintopaneeli EISA valitsi uuden Nokia 7 plus -älypuhe-

limen vuoden 2018 parhaaksi älypuhelimeksi kuluttajille suunnatussa älypuhelinkategori-

assa (EISA Consumer smartphone 2018-2019, 2018). Jatkotutkimuksissa olisikin mielen-

kiintoista kiinnittää huomiota esimerkiksi organisaation tyhmyyteen liittyvää organisaation 

oppimista ja tarkastella, onko ja miten menneisyydessä tehtyjä erehdyksiä on käsitelty No-

kiassa vuoden 2013 jälkeen. Lopuksi, ryhmäajattelua ja organisaation tyhmyyttä voisi jat-

kossa tarkastella Nokiassa tai muissa organisaatioissa myös positiivisen näkökulman kautta. 

Esimerkiksi organisaation tyhmyyttä on mahdollista tutkia etsimällä organisaatioista niitä 

toimintamalleja, joilla tyhmyyden ilmenemistä voidaan ennaltaehkäistä (ks. esim. Alvesson 

& Spicer, 2012). Tutkimuksellisesti olisikin mielenkiintoista tarkastella ryhmäajattelua ja 

organisaation tyhmyyttä painottaen nimenomaan epäonnistumisen ennaltaehkäisemisen nä-

kökulmia.  
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